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LEI N. 6.562, DE 10 DE ABRIL DE 1975

Estabelece a remuneração do cargo de Secre-tário de Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

DATA REC

DE

Art. 1. - A remuneração do cargo de Secretário de Estadoeompõese (te vencimento e verba de representação.
§ 1.	o vencimento é fixado em Cr$ 8.000,00 (oito mil cru-zeiros) mensais.

§ 2.°	A verba de representação é fixada em Cr$ 84.000,00(oitenta e quatro mil cruzeiros) anuais.

Art. 2. - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão por conta de (lotações próprias do Orçamento vigente doEstado.

Art. 3•9	
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4. - Revogam	as disposições em Contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 deabril (te 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mápejo Manoel Garcia Vilela

LEGI4s.

4v

João Camilo Peiiq
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LEI N. 6.563, DE 14 DE ABRIL DE 1975

Autoriza a Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Divinópolis a alienar imóvel.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0	Fica a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Divinópolis, autorizada a alienar, mediante prévia avalia-
ção, o imóvel de que trata o artigo 1., da Lei n.° 6.174, de 12 de
novembro de 1973.

Parágrafo único O valor apurado será destinado exclusi-
vamente à construção do prédio da mencionada Faculdade no Cam-
pus Universitário de Divinópolis, de que trata a Lei Municipal n.°
1.112, de 13 de setembro de 1974, observada a cláusula décima-se-
gunda do Termo de Compromisso firmado entre a Fundação de que
se trata e a Prefeitura Municipal de Divinópolis.

Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e, especialmente, o artigo 2.9,
da Lei n. 0 6.174, de 12 de novembro de 1973.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.564, DE 15 DE ABRIL DE 1975

Prorroga prazo para requerimento de legitima-
ção de terras devolutas.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprovou e eu promulgo, nos termos do artigo 44, § 5•9, da
Constituição do Estado, a seguinte lei:

Art. 1. Fica prorrogado por mais 1 (um) ano o prazo de
(luC trata o parágrafo único, do artigo 2.°, da Lei n.° 6.177, de 14 de
novembro de 1973.
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Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de abril

de 1975.

O Presidente - João Araújo Ferraz
O 1.0 Secretário - Lúcio de Souza Cruz
O 2.9 Secretário - Said Paulo Arges

(LEI PROMULGAIYA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)

LEI N.I 6.565, DE 17 DE ABRIL DE 1975

Dispõe sobre provento de inativos e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - As normas desta lei aplicam-se exclusivamente ao
servidor público civil da administração diretamente subordinada ao
Poder Executivo.

Parágrafo único - As autarquias submeterão ao Governador
do Estado documento visando à aplicação, no que couber, dos prin-
cípios desta lei e do Decreto n.' 17.045, de 10 de março de 1975, aos
seus servidores aposentados sob o regime estatutário.

Art. 2. - Para efeito desta lei, inativo é o servidor aposen-
tado ou posto em disponibilidade.

Art. 3o - O provento de servidor que passar para a inativi-
dade, após o primeiro provimento de cargo efetivo do Quadro Perma-
nente, será a soma:

1 - do vencimento do cargo, de qualquer quadro, ocupado
pelo servidor na data da publicação do respectivo ato de aposenta-
doria ou no dia em que completar 70 (setenta) anos de idade, obser-
vado o disposto no artigo 22 e seus parágrafos da Lei n.° 5.945, de
11 de julho de 1972;

II - dos adicionais por tempo de serviço;
III - das gratificações legalmente percebidas pelo servidor,

na data referida no inciso 1, pelo período mínimo de 3.650 (três mil
e seiscentos e cinqüenta) dias, desprezado qualquer tempo anterior
a 730 (setecentos e trinta) dias de interrupção.
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§ 1. - No caso do inciso III, se as gratificações tiverem sido
recebidas por período inferior ao ali fixado, o respectivo valor será
calculado proporcionalmente ao número de dias de recebimento das
gratificações.

§ 2. Tratando-se de gratificação percebida em valores va-
riáveis, o quajijum a ser considerado para o cálculo previsto no inci-
so 111 e no parágrafo 1. será a média das parcelas pagas, a igual
título, nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias imediatamente ante-
riores à inatividade.

§ 39 A inclusão das gratificações de que tratam os artigos
36, § 3•, da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1964, e 29 do Decreto
n.9 16.409, de 10 de julho de 1974 , far-se-á na forma prevista no
artigo 22 e seus parágrafos da Lei n. 9 5.945, de 11 de julho de 1972.

§ 4. -- O provento de aposentadoria não poderá exceder a
remuneração percebida pelo funcionário em atividade ou ao provento
de disponibilidade, que imediatamente a preceda.

§ 50 No caso de aposentadoria compulsória ou de dispo-
nibilidade, o provento será proporcional ao tempo de serviço, na
razão, respectivamente, de 1/30 (um trinta avos) ou de 1/35 (um
trinta e cinco avos), por ano, da soma a que se refere o caput, con-
forme se tratar de funcionário do sexo feminino ou masculino.

Art. 4•9 - Além do provento, o inativo só poderá receber
abono-família.

Art. 5. 9 Ao servidor aposentado após 13 de dezembro de
1974 até a (lata do provimento da quarta parte dos cargos efetivos
do Quadro Permanente, que se enquadre em qualquer das categorias
beneficiadas com a revisão de proventos estabelecida através do
Decreto n. 17.045, de 10 de março (te 1975, fica estendida, obser-
vados os mesmos critérios, a melhoria concedida à respectiva ca-
tegoria.

Art. 6. - Ficam reajustados em 50% (cinqüenta por cento)
os valores tios símbolos de vencimentos de C-1 a C-14 da sistemá-
tica da Lei n. 3.214, de 16 de outubro de 1964, para serem conce.
didos da seguinte maneira: a) 20% (vinte por cento), a partir de
1. <> de março (te 1975; b) 30 (trinta por cento) restantes, a partir
de 1. de junho de 1975.

Parágrafo único - O servidor já amparado pelo disposto no
artigo 4. 1 dos Decretos n.° 17.040, de 7 de março de 1975, e n.9
17.045, de 10 de março de 1975, respectivamente, não terá direito
aos benefícios decorrentes do reajuste estabelecido neste artigo.

Art. 7. - Os proventos dos inativos serão revistos sempre
que ocorrer reajuste geral na tabela de vencimentos constantes do
Decreto n. 16.409, de 10 de julho de 1974.

Parágrafo único - Adotar-se-á, na revisão, a média dos per-
centuais estabelecidos para o reajuste de toda a tabela.

Art. 8.° - O reajuste dos valores de provento, que se fizer
necessário ao cumprimento do disposto nesta lei, será processado
independentemente de expedição de título dëlaratório.

Art. 9•9	Esta lei não se aplica ao aposentado no cargo a
que se refere o artigo 1. 9 da Lei n.9 6.540, de 17 de dezembro de
1974.

Art. 10 - A exigência de tempo contida no artigo 22 e no
seu § 1. da Lei n. 5.945, de 11 de julho de 1972, não se aplica ao
servidor que, na data desta lei, ocupe ou tenha ocupado cargos em co-
missão do Quadro Permanente, a que se refere o Decreto n. 9 16.409,
de 10 de julho de 1974, desde que exerça ou tenha exercido cargos da
mesma natureza de provimento em comissão ou cargo de classe sin-
gular, em substituição, por mais de 4 (quatro) anos.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o limite necessário ao atendimento das despesas decor-
rentes da execução desta lei, podendo, para tanto, anular, total ou
parcialmente, dotações do Orçamento do Estado.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de abril de
1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lou rival Brasil Filho
João Camilo Penna

LEI N.9 6.566, DE 22 DE ABRIL DE 1975

Altera dispositivos da Lei n. 9 5.960, de 1.' de
agosto de 1972, que consolida a legislação tributá-
ria do Estado de Minas Gerais e dá outras provi-
dências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Os artigos 42 e 49 da Lei n.° 5.960, de 1. 9 de agosto
de 1972, ficam acrescidos das seguintes disposições:

	

"Art. 42 -	..........................

IV - ficar comprovado que o contribuinte não está
emitindo regularmente documentário fiscal relativo às
saídas que promover.

	

Art. 49 -	 ..................

§ 49 - As multas por descumprimento de obriga-
ções acessórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelos
órgãos julgadores administrativos, desde que fique pro-
vado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo,
má fé, fraude OU simulação e não impliquem em falta de
recolhimento do imposto."

Art. 2. - Os incisos 1 e II do artigo 52 e incisos II e III do
artigo 53 da Lei n.9 5.960, de 1.9 de agosto de 1972, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 52

1 - por falta de registro dos documentos próprios
nos livros da escrita fiscal - 5% (cinco por cento) do
valor da operação constante do documento, observadas
as seguintes disposições:

a) em se tratando de entradas de mercadorias regis-
tradas no livro "Diário", a multa será de 2% (dois por
cento) do valor da operação;

b) em se tratando de saídas de mercadorias cujo
imposto tenha sido recolhido, a multa será de 2% (dois
por cento) do valor da operação;

II - por dar saída a mercadoria , entregá-la, trans-
portá-la, tê-la em estoque ou em depósito, desacobertada
de documento fiscal, salvo a hipótese do artigo 31 desta
lei - 40% (quarenta por cento) do valor da operação,
observado o seguinte:

a) quando as infrações a que se refere este inciso
forem apuradas pelo Fisco com base no lançamento efe-
tuado na escrita contábil do contribuinte, a muita será
de 20% (vinte por cento);

—.9--.

b) em se tratando de falta de emissão de nota fiscal
de entrada, desde que a saída do estabelecimento reme-
tente esteja acobertada por nota fiscal correspondente à
mercadoria, a multa será de 10 (dez por cento).

Art. 53 - ..........................

II - havendo ação fiscal, 100% (cem por cento),
observadas as seguintes reduções:

a) a 10% (dez por cento) de seu valor, em se tra-
tando de débito líquido e certo relativo a período de apu-
ração cio imposto devidamente registrado nos livros fis-
cais ou lançado por estimativa, quando o recolhimento
ocorrer dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data de
vencimento do prazo regulamentar estabelecido para pa-
gamento do tributo;

b) a 20% (vinte por cento) de seu valor quando,
observadas as condições da alínea anterior, o recolhimen-
to ocorrer dentro de 30 (trinta) dias;

e) à metade de seu valor, quando o recolhimento
se fizer dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de
recebimento da Notificação ou auto de infração, ressalva-
(Ias as hipóteses previstas nas alíneas anteriores;

d) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando
decorridos mais de 30 (trinta) dias do recebimento da
Notificação ou auto de infração, e o recolhimento se fizer
dentro do prazo de recurso ao Conselho de Contribuin-
tes, se não revel o notificado;

e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, se paga
até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Noti-
ficação ou auto de infração, quando revel o notificado
ou autuado;

III - por deixar de reter ou de recolher o produto
(Ia retenção do imposto recebido em decorrência de
substituição tributária, 2 (duas) vezes o valor do imposto,
não se aplicando o disposto nos incisos 1 e II deste artigo
e sem prejuízo das sanções penais cabíveis."

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•0 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna

LEI N.9 6.567, DE 22 DE ABRIL DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Conselho
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais -
COETEL/MG - o crédito especial de Cr$
2.228.095,00.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Con-
selho Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - COETEL/
MG, o crédito especial de Cr$ 2.228.095,00 (dois milhões, duzentos
e vinte e oito mil e noventa e cinco cruzeiros), para atender às des-
pesas de sua manutenção no exercício de 1975.

Parágrafo único - As despesas referentes ao crédito especial
previsto no artigo serão classificadas através de Decreto.

Art. 2. - Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica
igualmente o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor do crédito especial cogitado no artigo anterior,
dotações correspondentes às despesas correntes ou de capital do
Orçamento vigente do Estado.

Art. 3. 9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

niento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de
abril (te 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
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LEI N.9 6.568, DE 24 DE ABRIL DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a aceitar doação e
a construir uma praça de esportes na Cidade de
Tombos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cin seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a aceitar a doa-
ção que o cidadão Roque Melilio faz ao Estado de Minas Gerais de
um lote de ações de sua propriedade, representativas do capital so-
cial do Banco do Brasil S.A.

Art. 2. O Estado cumprirá o encargo de construir uma
praça de esportes na Cidade de Tombos, no prazo estabelecido na
escritura de doação, observado o disposto na Lei n. 5.378, de 3 de
dezembro de 1969.

Art. 3•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9 6.569, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Declara de utilidade pública a Associação Me-
lodista de Assistência Social de Belo Horizonte
(AMAS), com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada (le utilidade pública a Associação
Metodista de Assistência Social de Belo Horizonte (AMAS), sucessora
da Comissão de Ação Social da Igreja Metodista Central de Belo
Horizonte, com sede em Belo Horizonte.
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Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamni de Andrada

LEI N.' 6.570, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de

abril de 1975.
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LEI N.9 6.571, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Declara de utilidade pública o Juventus Esporte
Clube, com sede na Cidade de Barão de Cocais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Juventus
Esporte Clube, com sede na Cidade de Barão de Cocais.

Art. 2.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• 9	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Declara de utilidade pública o "CISC - Comitê
de Integração Social de Citrolándia", com sede na
Cidade de Betim.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "CISC -
Comitê de Integração Social de Citrolândia", com sede na Cidade
de Betim.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 1' - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
abril de 1975.

ANTÔNIO A1]RELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tarnrn de Andrada

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamrn de Andrada

LEI N.9 6.572, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de
propriedade do Estado à Associação dos Amigos do
Hospital Mário Penna.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Asso-
ciação dos Amigos do Hospital Mário Penna o imóvel de propriedade
do Estado, situado à Avenida Churchill, nesta capital, com a área
de 2.258,40 m2 (dois mil, duzentos e cinqüenta e oito metros e qua-
renta decímetros quadrados) e respectivo prédio, onde se acha insta-
lado o Hospital Mário Penna.

Parágrafo único O imóvel previsto no artigo será perma-
nentemente destinado ao funcionamento do Hospital Mário Penna,
operando-se a sua reversão ao patrimônio do Estado caso se lhe dê
destinação diversa.
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Art. 2.'	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 o	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lou rival Brasil Filho

LEI N.° 6.573, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Dó nova redação ao artigo 1." da Lei n.' 3.648,
de 2 de dezembro de 1965.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - O artigo 1.0 da Lei n.0 3.648, de 2 de dezembro de
1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a
doar à Fundação Dom Bosco, para construção de sua
sede e instalação dos seus serviços assistenciais, o terre-
no de propriedade cio Estado, de formato retangular, me-
(lindo 40 m (quarenta metros), de frente por 72,5m (se-
tenta e dois metros e cinco decímetros) de lado, situado
na Vila Magnesita, Município (te Belo Horizonte, na área
compreendida entre os terrenos ocupados pelos Grupos
Escolares "Geraldo Linhares" e "Aarão Reis."

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
abril de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho
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LEI N.9 6.574, DE 2 DE MAIO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Fundação Universidade de Uberlândia.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Universidade de Uberlândia imóvel de propriedade do Estado,
situado à Avenida Engenheiro Diniz, esquina de Rua Arthur Bernar-
des, com área aproximada de 1.572,42 m2 (um mil, quinhentos e se-
tenta e dois metros e quarenta e dois decímetros quadrados) no Mu-
nicípio de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel, objeto de doação, destina-se à
instalação de unidade de ensino da Fundação de que trata e deve
reverter ao patrimônio do Estado, se lhe for dado fim diverso.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 9 6.575, DE 2 DE MAIO DE 1975

Dó nova redação a dispositivo da Lei n.' 5.038,
de 25 de novembro de 1968.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' O 2.Q do artigo 9•0 da Lei n.' 5.038, de 25 de
novembro de 1968, que autoriza a instituição da Fundação de Arte
de Ouro Preto - FAOP, passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 9 • Q -

§ 2.° - As despesas com o pessoal burocrático não
poderão ultrapassar a 1/3 (um terço) do orçamento da
Fundação."

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1975.

ANTONIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.576, DE 2 DE MAIO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE", com sede
na Cidade de Itanhandu.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais ---- APAE", com sede na Cidade
de Itanhandu.

Art. 2.'	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AUREL!ANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
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LEI N. 9 6.577, DE 2 DE MAIO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóveis
nesta Capital.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, do
Banco Central do Brasil, 201 (duzentos e um) lotes de sua proprie-
dade, situados na Vila Tupi, no Município de Belo Horizonte, pelo
preço de até Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cru-
zeiros)

Art. 2. - O pagamento da compra prevista no artigo ante-
rior se realizará dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data
da escritura, obrigando-se o Estado a dar 30% (trinta por cento)
do valor como entrada e o saldo em prestações iguais e trimestrais,
a juros de 12% (doze por cento) ao ano, pelo sistema da Tabela
Price, no valor de Cr$ 117.627,49 (cento e dezessete mil, seiscentos
e vinte e sete cruzeiros e (luarenta C nove centavos)

Art. 3• 1' - Para atender o disposto no artigo anterior, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, o crédito
especial de Cr$ 1 .103.882,47 (hum milhão , cento e três mil, oito-
centos e oitenta e dois cruzeiros e quarenta e sete centavos), poden-
do, para esse fim, anular dotações (lo Orçamento vigente.

Art. 4• Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Funda-
ção Escola Guignard, para construção de sua sede própria, uma
parte de até 60.000 m 2 (sessenta mil metros quadrados) da área
integrada pelos lotes cuja aquisição é autorizada nesta lei.

Art. 5. - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer permu -
tas com terceiros, proprietários de lotes situados na Vila Tupi, a
fim de evitar solução de continuidade na área integrada pelos lotes
a serem adquiridos.

Art. 6.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
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LEI N.9 6.578, DE 2 DE MAIO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial no valor de Cr$ 200.000,00 à Secretaria de
Estado da Fazenda.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial, no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
à Secretaria de Estado da Fazenda, para atender as despesas do
pagamento ao pessoal da extinta Companhia Mineira de Navegação
do Rio São Francisco.

Art. 2.° Para o cumprimento do disposto no artigo ante-
rior, fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor do crédito cogitado, dotações constantes do Orça-
mento vigente do Estado.

Art. 3•0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tiio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna

LEI N.9, 6.5799 DE 9 DE MAIO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação de
Engenheiros da Viação Férrea Centro-Oeste", com
sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Engenheiros da Viação Férrea Centro-Oeste", com sede em Belo
Horizonte.
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Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Ajidrada

LEI N.o 6.580, DE 14 DE MAIO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Ordem de Frei
Orlando", com sede na Cidade de Belo Horizonie.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Ordem de
Frei Orlando", com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N 6.581, DE 21 DE MAIO DE 1975

Dá a denominação de Escola Estadual de 1.'
Grau "Engenheiro Henrique Dumont" ao ex-Ginásio
Polivalente da Cidade de Santos Dumont.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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1

21
Art. 1. 0 - Denominar-se-á Escola Estadual de 1. 11 Grau "Enge-

nheiro Henrique Dumont" ao ex-Ginásio Polivalente da Cidade de
Santos Dumont.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.9 6.582, DE 28 DE MAIO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a aceitar doação de
imóvel situado no Município de Teóf ilo Otoni.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aceitar, da
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, um terreno com a área de
aproximadamente 220,00 ha (duzentos e vinte hectares), situado na-
quela cidade, cuja doação foi autorizada pela Lei Municipal n. 9 1.510,
de 17 de maio de 1974, para construção de uma penitenciária agro-
-industrial.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.°	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
maio de 1975.

ANTÔNIO AUREL1ANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.583, DE 3 DE JUNHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Centro Regional de Cultura-CEREC, com sede na
Cidade de Itajubá

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Cen-
tro Regional de Cultura-CEREC, com sede em Itajubá, um imóvel
de propriedade do Estado, situado na mesma cidade, com as seguin-
tes características e confrontações: começa no ponto "A" colocado
no início da antiga estrada Itajubá - Brasópolis em sua margem es-
querda, seguindo em linha reta, confrontando com terrenos do Cen-
tro Regional de Cultura, numa distância de 310 metros, até encontrar
o ponto "B" à margem do Ribeirão Anhumas; em seguida acompa-
nhando o leito (lo Ribeirão Anhumas, rumo noroeste, numa distância
aproximada de 65 metros até encontrar o ponto "C" junto a uma
cerca de arame que separa a referida área dos lotes 1, 10, 11 e 12
do Loteamento São Judas Tadeu. Daí, voltando à direita acompa-
nhando a referida-cerca de arame, rumo sudeste, numa distância de
110 metros, confrontando com os lotes n. 0s 1 e 10 da Empresa de
Onibus Santa Terezinha e com os lotes n. 0s 11 e 12 de propriedade
do senhor Antônio Laurito , todos no Loteamento São Judas Tadeu,
até encontrar o ponto "D" no acostamento (la Rodovia Itajubá - Po-
ços de Caldas. Daí, voltando ainda à direita, em linha reta e para-
lela à Rodovia Itajubá - Poços de Caldas, numa distância de 185 m,
até ganhar o ponto "A", na margem esquerda da antiga estrada Ita-
jubá - Brasópolis, ponto inicial e final desta demarcação, de acordo
com o levantamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação destina-se à
construção da sede da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de
Minas FACESM e (Ia Faculdade de Educação Física do Sul de
Minas - FEFISUL.

Art. 2.9 - A área reverterá ao patrimônio do Estado, com
todas as benfeitorias porventura existentes, se, no prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da (lata de escritura de doação, não lhe for dada a
destinação prevista nesta lei.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 4•1' - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9, 6.584, DE 3 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública a Sociedade de
"l)orcas" da Igreja Adventista do 79 Dia de Uber-
lúndia, com sede nfi Cidade de Uberlândia.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de "Dorcas" da Igreja Adventista do 70 Dia de Uberlândia, com
sede na Cidade de Uberlândia.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

iiiento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.585, DE 3 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação Pa-
roquial de Assistência à Infância", da Paróquia de
Mar de Espanha, com sede na Cidade de Mar de
Espanha.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Paroquial de Assistência à Infância", da Paróquia de Mar de Espa-
nha, com sede na Cidade de Mar de Espanha.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•o - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades , a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 3 de
junho de 1975.

ANTÓNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andradcj

LEI N.9 6.586, DE 11 DE JUNHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao domínio do Município de São Pedro dos
Ferros.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter
ao patrimônio do Município de São Pedro dos Ferros, o imóvel
situado à Rua Getúlio Vargas, antiga Rua Coronel Almeida, esquina
com a Praça da Matriz, em São Pedro dos Ferros, constituído de
um terreno urbano com a área de 233,00 m 2 (duzentos e trinta e
três metros quadrados), adquirido por escritura pública de doação
registrada no Cartório de Paz, Notas e Registro Civil daquela cidade,
no Livro de Notas n. 9 69, fls. verso de 61 a 64, com as confrontações
dela constante.

Art. 2.0 - A reversão de que trata o artigo anterior far-se-á
sem ônus para o Estado e mediante registro em Cartório.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•9 - Revogam-se as disposições em contrário.

1975. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho
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LEI N.° 6.587, DE 17 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Instituto Médico
Psico-Pedagógico - IMEPP", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." - Fica declarado de utilidade pública o "Instituto
Médico Psico-Pedagógico - IMEPP", com sede na Cidade de Juiz
(te Fora.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.	- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
junho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tarnm de Andrada

LEI N.9 6.588, DE 17 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Serra Verde
Camping Clube de Minas Gerais", com sede em Belo
Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
'leci'etou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o "Serra Verde
Camping Clube de Minas Gerais", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.589, DE 17 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Irmã Scheilla, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espf-
rita Irmã Scheilla, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9, 6.590, DE 17 DE JUNHO DE 1975

Dó a denominação de "Trajano Procá pio de
Alvarenga Silva Monteiro" à Escola Estadual de l.°
Grau de Itab ira (ex-Polivalente).

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Denominar-se-á "Trajano Procópio de Alvarenga
Silva Monteiro" a Escola Estadual de 1. 9 Grau de Itabira (ex-Poliva-
lente)
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Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.9 6.591, DE 19 DE JUNHO DE 1975

Dá a denominação de "Dr. Geraldo Pinheiro
Osório" à unidade de saúde de Pedralua.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Denominar-se-á "Unidade de Saúde Dr. Geraldo
Pinheiro Osório", a unidade de saúde de Pedralva.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 1	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mdrcio Manoel Garcia Vilela
Dano de Faria Tavares

LEI N.9 6.592, DE 23 DE JUNHO DE 1975

Prorroga prazo de isenção de Tributos esta-
duais concedido à Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - Fica prorrogado, por mais 10 (dez) anos, a contar
(Ia vigência desta lei, o prazo de isenção de tributos estaduais conce-
dido à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB
- MG, previsto no artigo 5.°, da Lei n.0 3.403, de 2 de julho de 1965.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 1 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.593, DE 23 DE JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Esporte Clube
Barcelona" com sede na Cidade de Contagem.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Esporte Clu-
be Bercelona" com sede na Cidade de Contagem.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
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LEI N.9 6.594, DE 23 DE JUNHO DE 1975

Concede pensão à viúva do ex-Deputado Ma-
noel da Silva Costa.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.9 Fica concedida à senhora Marielisa Pinto Costa,
viúva do ex-Deputado Manoel da Silva Costa, a pensão mensal de
Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros).

Art. 2. 1 - Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado (Ia Fa-
zenda o crédito especial no valor de Cr$ 5.600,00 (cinco mil e seis-
centos cruzeiros), podendo, para esse fim, anular, total ou parcial-
mente, (lotações correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
decorrentes da presente lei correrão por dotação própria, a ser con-
signada no Orçamento (lo Estado.

Art. 3 • 9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•9	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
junho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo I'en.na

RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n.° 7.170, que
dispõe sobre o Cadastramento do Produtor Rural, razões de interesse
público indicam-me a necessidade de excluir de seu texto o § 3.1,,
do artigo 4•Q, que prevê a hipótese de aplicação de multa acessória
ou isolada, em bases acentuadamente reduzidas, quando se fizer a
apuração de diferenças nas declarações cadastrais do produtor rural.

A disposição em apreço exacerba, cm detrimento do interesse
da disciplina administrativa fiscal, o quadro de concessões especiais
estatuídos na Proposição para amparar o produtor rural.
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Com efeito, segundo prevê o § 1., do seu artigo 4., na hipó-
tese de dados discordantes verificados no confronto de declarações,
confere-se ao produtor rural dilação de trinta dias para justificar a
ocorrência ou recolher o tributo devido, independentemente de acrés-
cimos decorrentes de penalidades que normalmente seriam geradas
por essa situação.

Esse regime fiscal constitui, na verdade, uma exceção, consig-
nada no texto com o propósito de amparar o produtor e tornar me-
nos gravosa, na situação apontada, a contribuição tributária a que
se sujeita a sua atividade.

A disposição mencionada significa, pelo visto, a introdução
no sistema fiscal do Estado de preceito que expressa o interesse do
Governo, no sentido de estabelecer um justo regime de tributação
para o setor de produção rural, com a redução do ônus fiscal.

Não há, assim, razão para que não se exclua do texto da Pro-
posição em exame o § 3•Q (lo seu artigo 4•v, cujo objetivo é o de
reduzir, a níveis ínfimos, a base para a incidência de multas aces-
sórias e isoladas, quando o tributo for devido cm razão de dados
divergentes nas declarações e o contribuinte não o recolher, com
os benefícios da sua atenuação, no prazo fixado no § 1., do artigo 4.°.

Com essas razões de interesse público, oponho veto parcial
à Proposição de Lei n.° 7.170, para dela excluir o § 3., do seu artigo
4v, devolvendo-a à (bula Assembléia Legislativa do Estado, para o
seu indispensável reexame.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos	de	de
1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA	Gover-
nador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.595, DE 25 DE JUNHO DE 1975

Dispõe sobre o Cadastramento do Produtor
Rural e dá outras providências.

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - O Cadastro do Produtor Rural passa a ser exigido
nos termos (lesta lei e de seu regulamento.

Art. 2. - A declaração do Cadastro, referido no artigo ante-
rior, somente conterá dados estritamente necessários ao controle da
produção e circulação de seu objeto e não poderá ser confrontada
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com quaisquer outras informações prestadas pelo produtor até a
data desta lei, para efeito de exigência de tributo ou penalidade.

Art. 3.9 - O cadastramento do rebanho, exigível anualmente,
obedecerá a partir da data desta lei, à seguinte classificação:

1 - sexo;
II - idade:

a) até 3 anos;
b) acima de 3 anos.

Art. 4•0 - Não serão objeto de tributo ou penalidades as dife-
renças apuradas no confronto entre declarações prestadas pelo pro-
dutor com base no cadastro previsto nesta lei, quando:

1 - importarem, unicamente, em aumento do plantel do pro-
dutor declarante;

II - representarem, unicamente diminuição de até 5% (cinco
por cento) na faixa de classificação de "machos acima de 3 anos";

III representarem, unicamente diminuição de até 12% (do-
ze por cento) nas demais faixas de classificação, previstas no artigo
3•Q desta lei.

§ 1. - Quando ocorrer diferença superior às mencionadas
nos incisos II e III, será aberto ao produtor prazo de 30 (trinta)
dias para comprová-la ou recolher o tributo devido, sem acréscimo
de quaisquer penalidades.

§ 2.'	Somente após decorrido o prazo mencionado no pa-
rágrafo anterior, deverá ser lavrada a notificação fiscal.

§ 30 - Vetado.
Art. 5•9 - Fica acrescentado ao art. 15 da Lei n. 9 5.960, de

1.9 de agosto de 1972, o parágrafo terceiro, com a seguinte redação:

"Art. 15 - ..
§ 3. - Consideram-se um só estabelecimento os

imóveis de um mesmo produtor, situados no mesmo mu-
nicípio".

Art. 6.	O inciso VI do art. 204 da Lei n. Q 5.960, de 1.
de agosto de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 204 -
VI - inscrição como contribuinte, salvo no caso de

produtor rural".
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Art. 7•9 - o trânsito de gado entre propriedades do mesmo
produtor, situadas no mesmo município, poderá ser acobertado por
"Ficha de Movimentação de Gado".

Art. 8.9 Ficam cancelados os débitos decorrentes de fatos
geradores ocorridos até a data desta lei, originados de diferenças
apuradas no confronto entre declarações do Cadastro do Produtor
Rural.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às
saídas comprovadamente destinadas ao abate ou para fora do Estado.

Art. 9.° - Fica prorrogado o prazo para Cadastramento do
Produtor Rural até a regulamentação da presente lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades , a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de
junho de 1975.

ANTÓNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Marcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Peuna

LEI N.9 6.596, DE 27 DE JUNHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial, no valor de Cr$ 42. 000,00, à Polícia Militar.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à P0.
licia Militar do Estado, o crédito especial, no valor de Cr$ 42.000,00
(quarenta e dois mil cruzeiros), para atender às despesas decorren-
tes dos serviços de prestação de socorros e fornecimento de mate-
riais às vítimas da inundação ocorrida recentemente no Município
de Campo do Meio e localidades adjacentes, em virtude do temporal
que atingiu aquelas áreas.

Art. 2. - Para o cumprimento do disposto no artigo ante-
rior, o Poder Executivo é autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o valor do crédito cogitado, dotações constantes do Orçamento
vigente do Estado.
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Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
junho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna

RAZÕES DO VETO

A Proposição de Lei n.° 7.178, que dispõe sobre o reajusta-
mento de níveis de vencimentos do pessoal civil do Poder Executivo,
resulta de projeto de minha iniciativa, no qual se introduziu emenda
destinada a assegurar aos Professores, Inspetores de Alunos e Ser-
ventes, que tenham prestado concurso público nos últimos dez
anos, direito às vagas existentes.

A redação dessa emenda, consubstanciada no artigo 6.° e seu
parágrafo único, (Ia Proposição em exame, acolhe orientação ina-
ceitável sob o ponto de vista do interesse das normas estaduais de
administração de pessoal, já ordenadas com base no artigo 97 da
Constituição do Estado.

Com efeito, a norma constitucional citada ressalva o direito
de nomeação do candidato classificado em concurso público, até que
se verifique o preenchimento (Ias vagas existentes na época da sua
realização. A validade do concurso ou a sua prorrogação, de acordo
com a normatividade estadual, põe em justo termo o interesse da
administração e o do candidato habilitado, cuja perspectiva de apro-
veitamento subsiste enquanto não providas as vagas levantadas na
época cia realização tio concurso.

A disposição contida no artigo 6., parágrafo único, da pro-
posta legislativa contrapõe-se a essa diretriz, por admitir, de modo
indiscriminado, a nomeação para cargo sem a prévia renovação do
sistema do mérito e com evidente sacrifício do planejamento das
necessidades tia administração de pessoal.

Essas razões de interesse público, expostas com base no artigo
97 da Constituição do Estado, conduzem-me a opor veto parcial à
Proposição de Lei n. 9 7.178, para dela excluir o artigo 6. 9 e seu
parágrafo único, e, em conseqüência, a devolvê-la ao indispensável
reexame da Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.0 de julho de
1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA - Gover-
nador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9, 6.597, DE 1.9, DE JULHO DE 1975

Dispõe sobre o reajustamento de níveis de ven-
cimentos do pessoal civil do Poder Executivo e dá
outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
u decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A partir de 1.Q de julho de 1975, os valores dos
, níveis de vencimento de VI a XXII, do pessoal civil do Poder Exe-

cutivo, terão um reajustamento de 38% (trinta e oito por cento),
calculado sobre os respectivos valores vigentes em 1.0 de julho de

. 1974, passando a vigorar de acordo com a tabela constante do Anexo
1 desta lei.

W	§ 1.° - Os níveis de vencimento de 1 a V, a partir de 1.9 de
4 julho de 1975, passarão a ter os valores da tabela constante do

I 
Anexo I.

§ 2. A tabela constante do Anexo 1 aplica-se, igualmente,
ao pessoal civil inativo do Poder Executivo, a partir de 1.0 de julho
de 1975.

Art. 2.9 - A partir de 1.<> de julho de 1975, os vencimentos
constantes do Anexo Único da Lei n. 0 6.225, de 7 de dezembro de
1973, serão reajustados em 38% (trinta e oito por cento), passando
a vigorar de acordo com os valores da tabela constante do Anexo
II desta lei.

Parágrafo único - Aplica-se aos inativos, aposentados nos
cargos mencionados no Anexo II desta lei, o percentual de reajus-
tamento de 38% (trinta e oito por cento), de que trata o artigo.

Art. 3•Q - A partir de 1. Q de julho de 1975, os valores dos
símbolo de vencimentos dos cargos efetivos de Delegado de Policia,

11
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do Quadro da Policia Civil, PE-15 a PE-19, do Anexo II da Lei n.°
6.499 de 4 de dezembro de 1974, terão o aumento de 38% (trinta e
oito por cento), passando a ser os constantes do Anexo III desta
lei, ficando, inalterados os valores dos demais símbolos do citado
Anexo II da Lei n. 0 6.499, de 4 de dezembro de 1974.

Parágrafo único - Aplica-se aos inativos, aposentados nos
cargos de Delegado de Polícia, o percentual de reajustamento de 38%
(trinta e oito por cento) de que trata o artigo.

Art. 40 - Os vencimentos dos cargos de Secretário-Adjunto,
Advogado Geral do Estado, Consultor Chefe da Assessoria Técnico-
-Consultiva, Diretor da Imprensa Oficial do Estado, Diretor do De-
partamento de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais
em Brasília e do Coordenador de Cultura passam a ser, a partir de
1. de julho de 1975, de Cr$ 7.385,00 (sete mil, trezentos e oitenta
e cinco cruzeiros) mensais.

§ 1.0 - A verba de representação dos cargos, de que trata
este artigo, passa a ser de Cr$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cru-
zeiros) anuais, a partir de 1. 1' de julho de 1975, pagável em duo-
décimos.

§ 2. = Fica excluído do Quadro Setorial de Lotação do De-
partamento de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais
em Brasília, dc n.0 XVII, a que se refere o Decreto n.° 16.686, de
27 de outubro de 1974, o cargo de Diretor II, de recrutamento amplo,
sob o código DS02-111330.

Art. 50 A partir de 1.0 de julho de 1975, terão reajustados,
na forma do parágrafo único deste artigo, os valores dos vencimentos
e pensões dos seguintes servidores, inativos e pensionistas:

1	servidores remunerados da Justiça de Primeira Instância;
II - servidores inativos da Justiça de Primeira Instância;
III	servidores inativos da ex-Universidade Rural do Estado

de Minas Gerais;
IV - beneficiários das pensões pagas pelo Tesouro do Estado.
Parágrafo único - O reajustamento será calculado à taxa de

38% (trinta e oito por cento) sobre os valores dos respectivos ven-
cimentos e pensões, vigentes em L Q de julho de 1974.

Art. 6.0 - Vetado.
Parágrafo único - Vetado.
Art. 70 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,

desprezar-se-ão as frações de cruzeiro, inclusive com relação às van-
tagens fixadas com base nos valores de níveis de vencimentos.

Art. 8. - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder
Executivo autorizado a suplementá-las, até o limite necessário.

Art. 9. 1' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos L Q de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Joãoo Camilo Penna

ANEXO 1 DA LEI N.° 6.597, DE 1.0 DE JULHO DE 1975

(Niveis de vencimentos para jozlnada de 6 horas, a que se refere o
artigo 1.9 e seus parágrafos)

VIGÊNCIA: 1.9/JULHO/1975

Nível	 Vencimento

Cr$

1 ............................	400,00
II ..........................	403,00
III ..........................	406,00
IV ..........................	409,00V............................	412,00
VI ........................	415,00
VII ........................	451,00
VIII ........................	487,00
IX ..........................	534,00X..........................	585,00
XI ........................	641,00
XII ........................	707,00
XIII ........................	771,00
XIV ..........................	843,00
XV ..........................	974,00
XVI ........................	1.142,00XVII ..........................	1.254,00XVIII ........................	1.378,00

1
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XIX
	 1.522,00

XX
	 1.691,00

XXI
	 1. 882,00
XXII.	2.257,00

ANEXO II DA LEI N. 9 6.597, DE 1. DE JULHO DE 1975

(Valor dos vencimentos a que se ref ere o artigo 2.1)

VIGÊNCIA: 1.9/JULHO/1975

Classes	 Vencimento

Cr$

Advogado-Consultor ..............	4.968,00
Assistente-Jurídico III ............	3.864,00
Assistente-Jurídico II ............	3.588,00
Assistente-Jurídico 1 ..............	3.312,00
Advogado-Judiciário III ............	3.864,00
Advogado-Judiciário II ............	3.588,00
Advogado-Judiciário 1 ..............	3.312,00
Consultor-Técnico ................	4.968,00
Auxiliar de Consultor-Técnico ........	3.864,00

ANEXO III DA LEI N. 9 6.597, DE 1.1 DE JULHO DE 1975

(Valor dos símbolos de vencimentos dos cargos de Delegado de Po-
lícia, do quadro da Polícia Civil, a que se refere o artigo 3.°)

VIGÊNCIA: 1 .VJULHO/1975

Símbolo	 Valor

Cr$

Delegado de Polícia 1 - PE-15 ........	2. 070,00
Delegado de Polícia II - PE-16 ......	2.484,00
Delegado de Polícia III - PE-17 ......	2.898,00
Delegado de Polícia de Classe Especial
- PE-18 ..................	3.312,00

Delegado Geral de Polícia - PE-19 .	3.726,00

RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n. 9 7.163, que
revigora prazo de opção para o quadro do Magistério , razões de inte-
resse público conduzem-me a excluir da sanção os § 1.° e 2.9 do
seu artigo 1..

As mencionadas disposições pretendem estabelecer uma facul-
dade, que se atribui ao professor, de requerer a sua transferência
para o quadro Suplementar, sem direito, neste caso, ao recebimento
do incentivo de produtividade.

Essas estipulações, aditadas ao projeto no curso da sua tra-
mitação legislativa, inovam, de modo fundamental, a orientação ado-
tada nos estudos sobre a estruturação do quadro do magistério oficial,
consolidados, afinal, na Lei n. 6.277, de 28 de dezembro de 1973,
segundo a qual, no interesse da administração do ensino, há o pro-
fessor de se fixai- na regência de classe, sob novas condições de
estímulo funcional. Não é outro, por sinal, o fundamento do pro-
jeto de minha iniciativa, ao abrir novas perspectivas para o ingresso
no quadro do Magistério, renovando prazo em que se possa manifes-
tar opção nesse sentido.

As disposições contidas nos § 1. 9 e 2., do artigo 1., da Pro-
posição em exame guardam , pelo visto, um propósito capaz de que-
brar a unidade dessa orientação, exatamente por admitir, em sen-
tido oposto ao do caput do artigo 1., a transferência do professor
para o quadro Suplementar, a este emprestando sentido de quadro
regular de pessoal.

Não me parece, assim, recomendável que a proposta, na parte
considerada, se transforme em lei, devendo-se proceder com maior
cautela em assunto de tão grande significação para o sistema de
ensino estadual, sujeito ainda a correções e adaptações, a cargo de
comissão especial, instituída no âmbito da Secretaria de Estado da
Educação, em cujos estudos se há de inserir a matéria introduzida
no projeto e objeto do presente veto.

Com essas razões de interesse público, oponho veto aos § 1.
e 2.9, do artigo 1., da Proposição de Lei n.° 7.163, e a devolvo à
douta consideração da Assembléia Legislativa do Estado, para o seu
indispensável reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. 9 de julho de
1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA - Gover-
nador do Estado de Minas Gerais
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LEI N. 6.598, DE 1.0 DE JULHO DE 1975

Revigora prazo de opção para o Quadro do
Magistério.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica revigorado, por mais 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da vigência desta lei, o prazo de opção para o quadro
do Magistério, a que se refere o artigo 2. 1 da Lei n.' 6.449, de 15
de outubro de 1974.

§ 1. Vetado.
§ 2. Vetado.
Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.9 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.9 6.599, DE 1.91 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a dar em comodato
à "Cerâmica São Paulo" parte de terreno de proprie-
dade do Estado, situado no Município de Leopol-
dina.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Aut. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a dar em como-
(lato à "Cerâmica Sã Paulo", um terreno pantanoso, parte integrante
do imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais que confron-
ta com a Cooperativa dos Produtores de Leite, Cerâmica São Paulo,
Irmãos Bella, Colégio Estadual e Seminário, com área total de 19 ha
e 67 ha, situado no Município de Leopoldina.

Parágrafo único - O terreno objeto do comodato mede 5 ha
e 25 ha, e confronta com propriedades da Cerâmica São Paulo e da
Cooperativa dos Produtores de Leite.

Art. 2.	O uso do imóvel limitar-se-á à exploração de argi-
la, contida no pântano, para fins industriais.

Art. 39 - o contrato de comodato estipulará o prazo de du-
ração do uso concedido.

Art. 49 - Será condição essencial do comodato que o como-
datário restitua o imóvel terraplanado.

Art. 5•9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.' de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI COMPLEMENTAR N. 9 6, DE 8 DE SETEMBRO DE 1975

Modifica a redação da alínea "a", do inciso 1
do artigo 99 da Lei Complementar n.' 3, de 28 de
dezembro de 1972.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A alínea a, do inciso 1, do artigo 99 da Lei Com-
plementar n. 9 3, de 28 de dezembro de 1972, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"a) doação, devendo constar obrigatoriamente do
contrato, se o donatário não for entidade de direito pú-
blico, os encargos correspondentes, o prazo de seu cum-
primento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nuli-
dade do ato."

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
setembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.ç, 6.600, DE 1. DE JULHO DE 1975

Dó a denominação de "Desembargador Correia
de Almeida" ao Fórum da Comarca de Bueno
Brandão

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica denominado "Desembargador Correia de
Almeida", o Fórum (Ia Comarca de Bueno Brandão.

Art. 2.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 9 -- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. 9 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.601, DE 4 DE JULHO DE 1975

Dá a denominação à Escola Estadual da Cidade
de Oliveira.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0	Denominar-se-á "Margarida Silva Santos" a Escola
Estadual do Bairro São Sebastião, da Cidade de Oliveira.

Art. 2.0 -- Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
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Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portando, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 dejulho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.° 6.602, DE 8 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Coorde-
nadori(l de Cultura o crédito especial de Cr$ .
2.798.602,00.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 2.798.602,00 (dois milhões, setecentos e noven-
ta e oito mil, seiscentos e dois cruzeiros) à Coordenadorja de Cultu-
ra, para atender às despesas de sua manutenção no exercício de
1975.

Parágrafo único	As despesas referentes ao crédito especial
previsto no artigo serão classificadas através de Decreto.

Art. 2. Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica
igualmente o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor (lo crédito especial cogitado no artigo anterior,
dotações correspondentes às despesas correntes ou de capital do
Orçamento do Estado.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades , a quem o conheci-

mento e execução desta li pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente Como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
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LEI N.9 6.603, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de
imóvel à Casa de Caridade de Alfenas "Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro", com sede na Cidade
de Alfenas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter
à Casa de Caridade de Alfenas "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro",
com sede na Cidade de Alfenas, terreno medindo 70 m (setenta me-
tros) lineares para a Rua João Paulino Damasceno e 17,50 m (de-
zessete metros e cinqüenta centímetros) lineares, para as Ruas Co-
ronel Pedro Corrêa e Bias Fortes, com área total de 1.225 m 2 (hum
mil, duzentos e vinte e cinco metros quadrados), situado na Cidade
de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o artigo destina-se à
construção de um Hospital Regional, que será administrado pela re-
ferida entidade.

Art. 2.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

incuto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.604, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
patrimônio da Prefeitura Municipal de Joaíma imó-
vel havido pelo Estado em doação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter
ao patrimônio do Município de Joaíma imóvel recebido em doação
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da Prefeitura Municipal e objeto da Lei n. 9 202, de 15 de setembro
de 1961, constante do Livro de Lei n. 9 3.

Parágrafo único O imóvel a que se refere o artigo situa-se
na esquina da Praça Cel. Antônio Moreira, dando frente para a pro-
priedade de Rodrigues Feri-az de Araújo e para o Hotel Globo, e
fundo para a Igreja Matriz, tendo a área de 1.200 m 2 (hum mil e
duzentos metros quadrados), com, respectivamente, 40 (quarenta),
45 (quarenta e cinco), 15 (quinze) e 60 (sessenta) metros.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N. 9 6.605, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque
Estadual da Serra do Cipó.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Par-
que Estadual (Ia Serra do Cipó, com a área de 27.600 hectares, com-
preendendo parte dos Municípios de Santana do Riacho, Jabotica-
tubas e Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único - Entre as finalidades do órgão referido no
artigo, citam-se a preservação de recursos naturais representados pela
flora, pela fauna e riqueza geológica da região, e sua proteção para
o turismo, no Estado.

Art. 2.1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N. 6.606, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter,
ao patrimônio do Município de Patos de Minas,
imóvel havido por doação da Prefeitura Municipal.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter,
ao patrimônio do Município de Patos de Minas, imóvel recebido em
doação da Prefeitura Municipal e objeto da Lei n.' 1.218, de 15 de
dezembro (te 1971, re gistrado sob o n. Q 101.636, em 1.' de março de
1973, no Livro de Transcrição das Transmissões n.' 3 - AAAN, no
Cartório Fernando Correa da Costa, Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Patos de Minas.

Parágrafo único O imóvel a que se refere o artigo está
situado na antiga Fazenda Granja Paraíso ou Lage, hoje Ruas Ana
de Oliveira, Dr. Eufrásio Rodrigues e José de Santana, localizado na
quadra 119-A, tendo 37 (trinta e sete) metros para a Rua Ana de
Oliveira; 49,50 ni (quarenta e nove metros e cinqüenta centímetros)
para a Rua Dr. Eufrásio Rodrigues; 51 (cinqüenta e um metros) para
a Rua José Santan e 33 (trinta e três) metros confrontando com as
terras de Lourival Pacheco ou sucessores, e tem a área de 1.731 m2
(um mil setecentos e trinta e um metros quadrados), conforme escri-
tura pública de doação datada de 27 de fevereiro de 1973, lavrada
às fls. 25v e 27 e verso, do Livro de Notas n.' 33, do Cartório do
30 Ofício de Patos de Minas.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.	-

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.' 6.607, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel
que menciona.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar à Pe-
trobrás Distribuidora S.A., Distrito de Belo Horizonte, o imóvel de
propriedade do Estado, com a área de 380 m 2 (trezentos e oitenta
metros quadrados), situado à Rua Engenheiro Antunes, em Teófilo
Otoni.

Parágrafo único - A alienação, autorizada no artigo, será pre-
cedida de avaliação pela Diretoria de Patrimônio Imobiliário, da Se-
cretaria de Estado de Administração.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasü Filho
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LEI N.9 6.608, DE 14 DE JULHO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel
ao património do Município de Peçanha.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
patrimônio do Município de Peçanha o terreno situado à Rua 1.9 de

Março daquela cidade, com a área de 8.282 m 2 (oito mil, duzentos
e oitenta c dois metros quadrados) adquirido por escritura pública
de doação registrada no Cartório de Registro de Imóveis daquela Co-
marca sob o n.° 14.240, do Livro 3-P, fis. 217 e com as confronta-
ções dela constantes.

Art. 2.° - A reversão de que trata o artigo anterior far-se-á

sem ônus para o Estado.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.609, DE 14 DE JULHO DE 1975

Dó a denominação de "Segismundo Pereira" à

Escola Estadual de 1." Grau 1.2. do Bairro Vila

Santa Mônica, da Cidade de Uberlândia.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Passa a denominar-se "Segismundo Pereira" a Es-
cola de 1.9 Grau 1.2 do Bairro Vila Santa Mônica, da Cidade de
Uberlândia.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• 1' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades , a quem o conheci-

inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.° 6.610, DE 14 DE JULHO DE 1975

Estabelece em favor dos ex-combatentes a gra-
tuidade nas casas de diversões e nos transportes
coletivos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica assegurada aos ex-combatentes da Força Ex-
pedicionária Brasileira - FEB a gratuidade de ingresso e de con-
dução nas casas de diversões e nos transportes coletivos.

Parágrafo único Para os efeitos do artigo, considera-se ex-
-combatentes aquele que haja participado efetivamente de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial.

Art. 2. A prova da condição de ex-combatente será feita
pelo interessado à Associação Nacional dos Veteranos da FEB -
Seção Regional de Belo Horizonte - Minas Gerais, que encaminhará
à Secretaria de Estado cia Segurança Pública a relação dos benefi-
ciados, devendo anexar-lhe a fotocópia autenticada dos seguintes
documentos, fornecidos pelos ex-combatentes:

1 - Diploma da Medalha de Campanha da Itália, ou
II - Diploma de qualquer das Medalhas Navais do Mérito

de Guerra.

Parágrafo único - O portador do diploma referido no inciso
II deste artigo somente fará jus ao benefício se também comprovar,
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junto à FEB, haver tripulado navio de guerra ou mercante que haja
participado de comboio de transporte de tropas ou de abastecimento,
ou ainda de missões de patrulha.

Art. 3 9 - A obtensão (lo benefício da presente lei dependerá
exclusivamente da apresentação da Carteira Especial de identifica-
ção de ex-Combatente, expedida pela Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública, mediante a comprovação de que trata o artigo anterior.

Art. 4•0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5n	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA

Márcio Manoel Garcia Vilela
Venício Alces da Cunha, Cel.

LEI N.9 6.611, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecela-

gem de Curvelo, com sede na Cidade de Curvelo.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Curvelo,
com sede na Cidade de Curvcio.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua públicaçãO.

Art. 3 • 9 - Revogam-se as disposições em contrário,

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. ç, 6.612, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a entidade "Desa-
fio Jovem Peniel", com sede cm Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a entidade
"Desafio Jovem Peniel", sociedade civil, sem finalidade lucrativa,
com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•o	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

"I
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LEI N.ç, 6.613, DE 14 DE JULHO DE 1975

Deckra de utilidade pública a "Corporação Mu-
sical Santa Cecilia", com sede na Cidade de São
Domingos do Prata.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Corporação
Musical Santa Cecilia", com sede na Cidade de São Domingos do
Prata.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andradu

LEI N.9 6.614, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a Corporação Mu-
sicail Santa Cecilia", com sede na Cidade de Ibiá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Corporação
Musical Santa Cecilia", com sede na Cidade de Ibiá.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3Q - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Mando portanto, a todas as autoridades , a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamrn de Andrada

LEI N 6.615, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"Caibar Schutel", com sede na Cidade de São Gon-
çalo do Sapucaí.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espí-
rita "Caibar Schutel", com sede na Cidade de São Gonçalo do
Sapucaí.

Art. 2.1' - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
/3Qnifócip José Tamm de Andrqdq
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LEI N.° 6.616, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a Obra Assisten-
cial "Frei Leopoldo de CastelnovO", com sede em
Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Obra Assis-
tencial "Frei Leopoldo de Casteinovo", sociedade civil, sem finali-
dade lucrativa, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tarnm de Andrada

LEI N.9 6.617, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Sociedade Bene-
ficente Sopa dos Pobres", com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Beneficente Sopa dos Pobres", associação civil com sede na Cda
de Juiz de Fora.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•Q -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci -
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamrn de Andrada

LEI N.9 6.618, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Sociedade Coral
Visconde do Rio Branco", com sede na Cidade de
Visconíje do Rio Branco.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Coral Visconde do Rio Branco", com sede na Cidade de Visconde
do Rio Branco.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente, como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
Julho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

1.
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LEI N. 6.619, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de nUlidade pública a "Associação dos
ex-Combateflles do Brasil" Seção de Governador
Valadares.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
dos ex-Combatentes do Brasil" - Seção de Governador Valadares.

Art. 2.v	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.620, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Subtenentes e Sargentos de Itajubá" (ASSI), com
sede na Cidade de Itajubá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
dos Subtenentes e Sargentos de Itajubá" (ASSI), com sede na Cidade
de Itajubá.

Art. 2 . v	Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamin de Andrada

LEI N.9 6.621, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Clube Recreativo
Bonjardinense, com sede na Cidade de Bom Jardim
de Minas".

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.Q - Fica declarado de utilidade pública o "Clube Re-
creativo Bonjardinense", com sede na Cidade de Bom Jardim de Minas.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
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LEI N.9 6.622, DE 14 DE JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação La-
reira de Nazaré, com sede na Cidade de Ouro Prelo".

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Lareira de Nazaré", com sede na Cidade de Ouro Preto.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3 • 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 6.623, DE 14 DE JULHO DE 1975
Institui o "Dia do Suinocultor"-

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o "Dia
do Suinocultor", a ser comemorado anualmente na data de 30 de
abril.

Art. 2.? O Poder Executivo, através da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, e em colaboração com as associações de criadores
de suínos, promoverá as festividades comemorativas da data.

Art. 3•1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.9 	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Agripino Abranches Vianna

LEI N.9 6.624, DE 18 DE JULHO DE 1975

Dispõe sobre a organização básica da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras pro-
vidências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

TITULO 1

CAPITULO i1NICO

Destinação e Competência

Art. 1. - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG), considerada força auxiliar, reserva do Exército, nos ter-
mos do § 4.9 do artigo 13 da Constituição da República Federativa
do Brasil, e artigo 86 da Constituição do Estado, organizada com
base na hierarquia e na disciplina, de conformidade com as dispo-
sições do Decreto-lei n. v 667, de 2 de julho de 1969, destina-se à
manutenção da ordem pública na área do Estado.

Art. 2. - Compete à Polícia Militar:

1 - executar com exclusividade, ressalvadas as missões
peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado,
planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegu-
rar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o
exercício dos poderes constituídos;

II - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão
em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a per-
turbação da ordem;

Ill - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação
da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas;

IV - atender à convocação do Governo Federal, em caso de
guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da
ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se aos Comandos
das Regiões Militares para emprego em suas atribuições especificas
de polícia militar e como participante da defesa territorial;

V - realizar serviços de prevenção e de extinção de incên-
dios, simultaneamente com o de proteção e salvamento de vidas e
materiais no local do sinistro, bem como o de busca e salvamento,
prestando socorros em caso de afogamentos, inundações, desaba-
mentos, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas.
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Art. 3Q - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG) é um órgão em regime especial de administração centra-
lizada, na forma da legislação estadual e, nesta situação, se integra
ao sistema de administração geral do Estado, com as seguintes
características:

1 - custeio da execução dos seus programas, por dotações
globais consignadas no orçamento do Estado;

II	créditos diretos para custeio dos seus programas espe-
cíficos;

III faculdade de contratar pessoal temporário, sob o regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho, e praticar os atos de
administração a ela relativos;

IV - manutenção de contabilidade própria;
V - aquisição direta de material e equipamento específico;
VI planejamento e execução das atividades de administra-

ção do pessoal policial-militar e pessoal civil pertencentes aos qua-
dros da Corporação;

VII - exercício, por órgãos próprios, das atividades de ad-
ministração geral e das atividades de programação e orçamento.

1. - O pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais perceberá vencimentos pela consignação específica do Orça-
mento Geral do Estado.

§ 2. O Governador do Estado aprovará, anualmente, me-
diante decreto, plano de aplicação por elementos e por programas,
inclusive a despesa com o pessoal temporário previsto no inciso III
deste artigo.

§ 3. As atividades de administração geral e de planeja-
inento orçamentário se enquadram nos sistemas de Administração
Geral e de Planejamento e Orçamento do Estado.

§ 49 As atividades de administração específica da Polí-
cia Militar, inclusive de seu pessoal policial-militar, como servidor
especial, terão coordenação, orientação normativa e controle do Co-
mando Geral (Ia Corporação.

Art. 4 A Polícia Militar subordina-se operacionalmente
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, nos termos do artigo
83, inciso II, da Constituição do Estado.

Art. 5. - A administração, o comando e o emprego da Cor-
poração são da competência e responsabilidade do Comandante-
-Geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos de direção.
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TITULO II

Organização Básica da Polícia Militar

CAPITULO 1

Estrutura Geral

Art. 6. - A Polícia Militar estrutura-se em órgãos de dire-
ção, órgãos de apoio e órgãos de execução.

Art. 7	Os órgãos de direção realizam o comando e a ad-
ministração da Corporação, incumbindo-lhes:

1 - o planejamento geral, visando à organização da Corpo-
ração, em todos os pormenores, às necessidades de pessoal e ma-
terial e ao emprego da Corporação para o cumprimento de suas
missões;

II - o acionamento, por meio de diretrizes e ordens, dos
órgãos de apoio e de execução;

III - a coordenação, o controle e a fiscalização da atuação
desses órgãos.

Art. 8. Os órgãos de apoio, constituídos de elementos téc-
nicos e administrativos, atendem às necessidades de pessoal e de
material de toda a Corporação, no tocante à sua atividade-meio,
atuando em cumprimento das diretrizes e ordens dos órgãos de
direção.

Art. 9. Os órgãos de execução realizam a atividade-fim
da Corporação de acordo com diretrizes, planos e ordens emanadol
dos órgãos de direção e são apoiados em suas necessidades de pes-
soal e material pelos órgãos de apoio.

CAPITULO II

Dos Órgãos de Direção

Art. 10	Os órgãos de direção compõem o Comando-Geral
da Corporação, que compreende:

Comandante-Geral;
II - Estado-Maior, como órgão de direção geral;
III - Diretorias, como órgãos de direção setorial;
IV - Ajudância-Geral, órgão que atende às necessidades de

material e de pessoal do Comando-Geral;
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V	Comissões;
VI - Assessorias.
Art. 11 - O Comandante-Geral da Polícia Militar será um

oficial superior combatente, do serviço ativo do Exército, preferen-
temente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Mi-
nistro do Exército pelo Governador do Estado.

§ 1. O provimento do cargo de Comandante-Geral será
feito por ato do Governador do Estado, após o decreto do Poder
Executivo Federal que designar o oficial do Exército posto à dispo-
sição do Governo do Estado para esse fim.

§ 2. O oficial do Exército posto à disposição do Governo
do Estado para exercer o Comando-Geral da Policia Militar será
comissionado no posto de Coronel PM, caso sua patente seja infe-
rior a esse posto.

§ 3.'	Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército,
o Comandante-Geral poderá ser um Coronel PM da ativa.

§ 4•Q - O Coronel que estiver no exercício do cargo de Co-
mandante-Geral da Polícia Militar tem precedência hierárquica sobre
todos os oficiais de igual posto da Corporação.

Art. 12	Os atos de nomeação e exoneração do Comandante-
-Geral deverão ser simultâneos.

Parágrafo único - Salvo casos especiais, o substituído deve-
rá aguardar, no Comando, o seu substituto efetivo.

Art. 13 - O cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar é
subordinado diretamente ao Governador do Estado.

Art. 14 - O Comandante-Geral disporá de 1 (um) Assistente,
oficial superior da Corporação, e 2 (dois) Ajudantes de Ordens,
sendo um Capitão e o outro lf Tenente PM.

Art. 15 O Estado-Maior é o órgão de direção geral respon-
sável, perante o Comandante-Geral, pelo estudo, planejamento, coor-
denação, fiscalização e controle de todas as atividades da Corpora-
ção, competindo-lhe, ainda, elaborar as diretrizes e ordens do co-
mando aos órgãos de direção setorial e de execução.

Art. 16	O Estado-Maior terá a seguinte constituição:

1	Chefe do Estado-Maior;
II	Subchefe do Estado-Maior;
III -- Seções do Estado-Maior;
III.a	1.4 Seção (PM/1) : assuntos relativos a pessoal e

legislação;

1II.b) - 2.4 Seção (PM/2): assuntos relativos a informações
e contra-informações;

flI.c - 3.1 Seção (PM/3): assuntos relativos a instrução,
operações e ensino;

III.d	4; Seção (PM/4) : assuntos relativos a logística e
estatística;

II1.e	5.4 Seção (PM/5): assuntos civis;
III.f	6. Seção (PM/6): assuntos relativos a planejamentos

administrativo e orçamentário.
Art. 17 - O Chefe do Estado-Maior acumula as funções de

Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do Coman-
dante-Geral e será sempre um Coronel PM, nomeado pelo Governa-
dor do Estado, mediante indicação do Comandante-Geral.

Parágrafo único - O Chefe do Estado-Maior terá precedência
funcional e hierárquica sobre os demais Coronéis da Corporação.

Art. 18 - O Chefe do Estado-Maior dirige, orienta, coordena
e fiscaliza os trabalhos do Estado-Maior, e na qualidade de principal
assessor do Comandante-Geral, exerce as funções administrativas que
lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral.

Art. 19 O Subchefe do Estado-Maior será um Coronel PM,
nomeado pelo Governador do Estado, por indicação do Comandante-
-Geral.

Parágrafo único -- Subchefe do Estado-Maior auxiliará di-
retamente o Chefe do Estado-Maior, de acordo com os encargos que
lhe forem atribuídos.

Art. 20 - As Diretorias, órgãos de direção setorial, são orga-
nizadas sob forma de sistema, para as atividades de administração
do pessoal de ensino de administração financeira, contabilidade e
auditoria, de logística e de saúde.

Art. 21 - São as seguintes as Diretorias:

1	Diretoria de Pessoal;
II	Diretoria de Ensino;
III - Diretoria de Finanças;
IV - Diretoria de Apoio Logístico;
V - Diretoria de Saúde.
Parágrafo único - As Diretorias serão chefiadas por Coro-

néis do Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM), excetuada a
Diretoria de Saúde que será dirigida por um Coronel Médico do Qua-
dro de Oficiais de Saúde.



62 -

Art. 22	A Diretoria do Pessoal é o órgão de direção setorial
do Sistema de Pessoal, incumbindo-lhe o planejamento, execução,
controle e fiscalização das atividades relacionadas com pessoal.

Art. 23 A Diretoria de Ensino é o órgão de direção seto-
rial do Sistema de Ensino, incumbindo-lhe o planejamento, coorde-
nação e fiscalização e controle das atividades de formação, aperfei-
çoamento e especialização de oficiais e praças, inclusive os dos Co-
légios Tiradentes da Polícia Militar.

Art. 24 - A Diretoria de Finanças é o órgão de direção seto-
rial do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Audi-
toria, cabendo-lhe supervisionar as atividades financeiras de todos
os órgãos da Corporação, bem como efetuar a distribuição de recur-
sos aos responsáveis pelas despesas, de acordo com planejamento
prévio.

Art. 25 A Diretoria de Apoio Logístico é o órgão setorial
do Sistema Logístico, incumbindo-lhe o planejamento, coordenação,
fiscalização e controle das atividades logísticas da Corporação.

Art. 26 - A Diretoria de Saúde é o órgão de direção setorial
do Sistema de Saúde, incumbindo-lhe o planejamento, coordenação,
fiscalização e controle das atividades de saúde da Corporação.

Art. 27 A Adjudância-Geral tem a seu cargo as funções
administrativas do Comando-Geral, considerado como OPM - (Quar-
tel do Comando-Geral).

Parágrafo único	As principais atividades da Adjudância-
-Geral são as seguintes:

1	trabalho de secretaria;
II -- redação e impressão do Boletim Interno;
III -- protocolo geral e arquivo geral;
IV	administração financeira, contabilidade e tesouraria,

almoxarifado e aprevisionamento do Quartel do Comando-Geral
(QCG);

V	apoio de pessoal auxiliar (praças) a todos os órgãos do
Quartel do Comando-Geral (QCG);

VI - segurança do Quartel do Comando-Geral (QCG);
VII - serviço de embarque;
VIII - serviços gerais do Quartel do Comando-Geral.
Art. 28 - O Ajudante-Geral será um Coronel do Quadro de

Oficiais Policiais-Militares e terá a atribuição de comandante e orde-
nador de despesas do Quartel do Comando-Geral.
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Art. 29 - Haverá as seguintes comissões:
1 - Comissão de Medalhas, regida por legislação especial;
II - Comissões de Promoções, regidas pelos Regulamentos de

Promoções.
Parágrafo único - Eventualmente, a critério do Comandante-

-Geral, poderão ser nomeadas outras comissões, de caráter transitó-
rio, destinadas a determinados estudos.

Art. 30 - As Assessorias, constituídas eventualmente para
realização de estudos específicos, são destinadas a dar flexibilidade
à estrutura do Comando-Geral, particularmente em assuntos especia-
lizados, podendo incluir elementos civis.

CAPÍTULO III

Dos Ór.qãos de Apoio

Art. 31 - Os órgãos de apoio compreendem:

1	Órgão de Apoio de Ensino:

a) Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais -
(EsFAO);

b) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
(CFAP);

e) Colégios Tiraclentes da Policia Militar (CTPM)

II - Órgãos de Apoio Logístico:

a) Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico -
(CSM/MB);

b) Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência -
(CSM/Int.);

e) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras - (CSM/
O);

d) Centro de Suprimento e Manutenção de Comunicações -
(CSM/C);

e) Armazéns Reembolsáveis.

III - Órgãos de Apoio de Saúde:

a) Hospital da Policia Militar (HPM);
b) Sanatório "Eugênia Vargas";
e) Centro Farmacêutico;
d) Centro Odontológico;
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e) Juntas Militares de Saúde.

IV - Órgãos de Apoio de Pessoal:

a) Centro de Recrutamento e Seleção (CRS);
b) Centro de Assistência Social (CAS).

V - Órgãos de Apoio de Finanças: Tesouraria de Inativos.
Parágrafo único - Os Órgãos de Apoio de Saúde poderão, se

necessário, ser reunidos num Centro Hospitalar.
Art. 32 Os Órgãos de Apoio de Ensino são subordinados à

Diretoria de Ensino e destinam-se à formação, especialização e aper-
feiçoamento de oficiais e praças e coordenação dos Colégios Tira-
dentes.

Art. 33 - Os Órgãos de Apoio Logístico subordinam-se à Di-
retoria de Apoio Logístico e destinam-se ao recebimento, estocagem
e distribuição de suprimentos e à execução da manutenção de todo
o material.

Art. 34 - Os Órgãos de Apoio de Saúde subordinam-se à Di-
retoria de Saúde e destinam-se à execução das atividades de saúde
em proveito de toda a Corporação.

Art. 35 - Os Órgãos de Apoio de Pessoal subordinam-se à
Diretoria de Pessoal.

Art. 36 - O Órgão de Apoio de Finanças subordinam-se à
Diretoria de Finanças.

CAPITULO IV

Dos Órgãos de Execução

Art. 37	Os Órgãos de Execução da Polícia Militar são cons-
tituídos de comandos e unidades operacionais de duas naturezas:

1	comando e unidades (le policia militar;
II - comando e unidades de bombeiros.
Art. 38 - O Comando de Policiamento da Capital é o órgão

responsável, perante o Comando-Geral, pela manutenção da ordem
pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no que compete
à Polícia Militar e de acordo com diretrizes e ordens emanadas do
Comando-Geral.

Parágrafo único - O Comando de Policiamento da Capital
será exercido por um Coronel PM, que disporá de um Estado-Maior
e de um Centro de Operações da Policia Militar (COPOM)

Art. 39 - O Comando de Policiamento do Interior (CPI) é o
órgão responsável, perante o Comando-Geral, pela manutenção da
ordem pública em todo o interior do Estado, no que compete à po-
licia Militar e de acordo com diretrizes e ordens baixadas pelo Co-
mando-Geral.

Parágrafo único -- O Comando de Policiamento do Interior
será exercido por um Coronel PM, que disporá de um Estado-Maior
e de um Centro de Comunicações para o Interior (CCI).

Art. 40 Os Comandos de Policiamento da Capital e do Inte-
rior são escalões intermediários de Comando, ficando a eles subor-
dinados, operacionalmente, as unidades e subunidades de Polícia
Militar com sede, respectivamente na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e no interior do Estado.

Art. 41 - As unidades de Polícia Militar são as organizações
(OPM) que executam as atividades-fins (Ia Corporação.

Parágrafo único	As Organizações Policiais-Militares Opera-
cionais serão estruturadas em batalhões, companhias, pelotões e
grupos.

Art. 42 - As Unidades de Polícia Militar serão dos seguintes
tipos:

1 - Batalhão de Polícia Militar (BPM);
II - Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd);
III - Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv);
1V	Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran);
V - Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp);
VI - Batalhão de Polícia Florestal (BPFIo);
VII - Batalhão de Polícia de Choque (BPChq);
VIII - Regimento de Polícia Montada (RPMMont);
IX - Companhia de Polícia Militar (Cia. PM);
X - Companhias de Polícia de Guardas (Cia. PGd);
XI - Companhia de Polícia Rodoviária (Cia. PRv);
XII - Companhia de Polícia de Trânsito (Cia. PTran);
XIII - Companhia de Polícia de Radiopatrulha (Cia. PRp);
XIV - Companhia de Polícia Florestal (Cia. P Fio);
XV - Companhia de Polícia de Choque (Cia. P Chq);
XVI - Esquadrão de Polícia Montada (Esq. P Mont);
XVII - Pelotão de Polícia Militar (Pel PM);
XVIII - Pelotão de Polícia de Guardas (Pel P Gd);
XIX - Pelotão de Polícia Rodoviária (Pci P Rv);
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XX - Pelotão de Polícia de Trânsito (Pci PM Tran);
XXI - Pelotão de Polícia de Radiopatrulha (Pci P Rp);
XXII - Pelotão de Polícia Florestal (Pci P Fio);
XXIII - Pelotão de Polícia de Choque (Pel P Chq);
XXIV - Pelotão de Policia Montada (Pel P Mont).
§ 1. o Outros tipos de unidades de Polícia Militar poderão

ser criadas, conforme prescreve a legislação federal e segundo as
necessidades do Estado e evolução da Corporação.

§ 2. - Na Capital do Estado haverá pelo menos um Batalhão
de Policia de Guardas (BPGd,) que proverá a segurança dos Poderes
do Estado, dos estabelecimentos penais do Estado, residências dos
dignitários, instalações do serviço público e instalações vitais.

§ 3. O Comando-Geral da Policia Militar terá como força
de reação, pelo menos, um Batalhão de Polícia de Choque (BP Chq),
especialmente instruído e treinado para as missões de contraguerri-
lha urbana e rural, que será utilizado, também, em outras missões
de policiamento.

Art. 43 - Os Batalhões de Polícia Militar (BPM) e Compa-
nhias de Polícia Militar (Cia. PM) poderão, em princípio, integrar
as missões de policiamento ostensivo normal, de trânsito, de guardas,
de radiopatrulha, de choque, ou de outros tipos, exceto as missões
de bombeiros, de acordo om as necessidades das áreas por eles
jurisdicionadaS.

Art. 44	O Corpo de Bombeiros da Policia Militar (CB) será
constituído de um comando e unidades operacionais de bombeiros.

Art. 45 - O Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Mi-
litar é o órgão responsável, perante o Comando-Geral, pelo planeja-
mento e execução de todas as atividades de prevenção, proteção e
combate contra incêndios, de socorro, busca e salvamento, bem como
as de instrução especializada.

Parágrafo único - O Comando do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar será exercido por um Coronel PM, que disporá de
um Estado-Maior, Secretaria e Seção de Comando.

Art. 46 - O Estado-Maior terá a seguinte organização:

1 - Chefia do Estado-Maior:
a) 1. Seção (B/1) - pessoal;
h) 2.4 Seção (B/2) - informações;
e) 3.' Seção (B/3) - instrução e operações;

d) 4.4 Seção (B/4) - fiscalização administrativa e logística;

e) 5.' Seção (11/5) - assuntos civis;
f) 6.' Seção (B/6) - Seção de Serviços Técnicos.

§ 1.	Incumbe à 6.' Seção (B/6) de Serviço Técnico:

1 - executar e supervisionar o disposto na legislação do Esta-
do, quanto à instalação de equipamentos e às medidas preventivas
contra incêndios;

2	proceder a exame de plantas e a perícias;
3 - realizar testes de incombustibilidade;
4 - realizar vistorias e emitir pareceres;
5 - supervisionar a instalação da rede de hidrantes públicos.
§ 2. 1 - A Secretaria terá a seu cargo trabalhos reletivos a

correspondência, protocolo, arquivo, boletim diário e outros.
§ 3. - A Seção de Comando terá a seu cargo o apoio de

pessoal auxiliar (praças) necessário aos trabalhos burocráticos do
Comando, aos serviços gerais e a segurança do aquartelamento.

Art. 47 - O Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Mi-
litar é escalão intermediário do comando, a ele se subordinando
todas as unidades de bombeiros militares.

Art. 48 - As unidades operacionais de bombeiros são as orga -
nizações (OPM) que executam as diferentes missões de bombeiros
da Corporação.

Art. 49	As unidades operacionais de bombeiros serão dos
seguintes tipos:

1 - Grupamento de Incêndio (GI);
II	Subgrupamento de Incêndio (S/GI);

'II	Grupamento (te Buscas e Salvamento (GBS).
Art. 50 - A organização e o efetivo das unidades operacio-

nais de Bombeiros Militares serão correspondentes às necessidades
características das áreas urbanas em que atuarão.

TITULO III

Responsabilidade das Unidades Operacionais

CAPITULO ÚNICO

Áreas de Responsabilidade e Desdobramento

Art. 51 - O Estado será dividido em áreas, em função das
necessidades decorrentes das missões de policiamento e das carac-
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terísticas regionais as quais serão atribuídas à responsabilidade total
dos Batalhões de Polícia Militar (BPM).

Art. 52 - Cada área de Batalhão de Polícia Militar será divi-
dida em subáreas atribuídas às Companhias de Polícia Militar (Cia.
PM) subordinadas.

§ 1. - As subáreas serão, por sua vez, divididas em setores
ou quarteirões de responsabilidade de Pelotões de Polícia Militar
(Pel PM)

§ 2. - Os setores ou quarteirões poderão ser divididos em
subsetores ou subquarteirõeS, sob a responsabilidade de um Grupo
de Polícia Militar (GpPM).

§ 3. - Na Capital e nas grandes cidades do interior, as áreas
de responsabilidade dos Batalhões de Policia poderão deixar de ser
dividas em subáreas, se assim concluir estudo feito pelos Coman-
dos de Policiamento da Capital e do Interior.

§ 49 - Os Comandos de Batalhão em todo o Estado e os Co-
mandos de Companhia e Pelotão de Policia Militar no interior deve-
rão ter sua sede na área, subárea ou setor de sua responsabilidade.

Art. 53 A organização e o efetivo de cada OPM operacio-
nal serão correspondentes às necessidades das características fisio-
gráficas, psicossociais, políticos e econômicas das áreas, subáres ou
setores de responsabilidade, de modo que um BPM terá de 2 (duas)
a 6 (seis) Companhias PM e os elementos de comando e serviços;
uma Cia. PM terá de 2 (dois) a 6 (seis) Pel PM e elementos de co-
mando e serviços; um Pel PM terá de 2 (dois) a 6 (seis) Gp PM; um
Gp PM será constituído de 1 (um) 2. 9 ou 3.° Sargento PM e 3 (três)
Sd PM, no mínimo.

Parágrafo único Quando o número de Companhias de Po-
licia Militar necessário a uma determinada área ultrapassar a 6 (seis)
subunida(les, a mesma deverá dar origem a 2 (duas) novas áreas de
Batalhão.

Art. 54 - A cada município, que não seja sede de BPM, Cia.
PM e Pci PM, corresponderá um Destacamento Policial Militar (Des
PM) constituído de, pelo menos, um GP PM.

§ 1. - Os distritos municipais, cujas necessidades assim o
exijam, terão um Subdestacamento Policial Militar (S Dst PM) ou
mesmo um Dst PM, sendo que o S Dst PM será comandado por um
Cabo PM e terá um efetivo mínimo de 2 (dois) Sd PM.

§ 2.°	O efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os limi-
tes previstos nesta lei, serão fixados de acordo com as exigências
de segurança do município.
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Art. 55 - Mediante aprovação da IGPM, sempre que o poli-
ciamento da Capital e do Interior exigir, poderão ser criados, a cri-
tério do Comando-Geral , Comandos de Policiamento de Área (CPA),
escalões intermediários, subordinados, respectivamente, ao Comando
de Policiamento da Capital (CPC) e ao Comando de Policiamento
do Interior (CPI).

Parágrafo único - Os comandos de Policiamento de área em
suas respectivas jurisdições terão atribuições semelhantes aos Co-
mandos de Policiamento da Capital e do Interior.

TITULO IV

Pessoal

CAPITULO 1

Do Pessoal

Art. 56 - O pessoal da Policia Militar compreende:

1 - Pessoal da Ativa:

a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:

Quadro de Oficiais de Polícias Militares (QOPM);
- Quadro de Oficiais de Saúde (QOS):

1 - Oficiais Médicos;
2 - Oficiais Dentistas;
3 - Oficiais Farmacêuticos.

- Quadro de Oficiais Especialistas (QOE);
b) Quadro de Capelães Policiais-Militares (QCPM);
e) Praças Especiais de Polícia, compreendendo Aspirante-a-

-Oficial e Alunos dos Cursos de Formação de Oficiais;
d) Praças, compreendendo:
- praças policiais-militares (praças PM);
- praças bombeiros-militares (praças BM);

praças especialistas policiais-militares (praças especialistas
PM).

II - Pessoal Inativo:

a) Pessoal da Reserva Remunerada: Oficiais e Praças trans-
feridos para a Reserva Remunerada;

b) Pessoal Reformado: Oficiais e Praças reformados.
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III - Pessoal Civil:

a) pessoal civil nomeado;
b) pessoal civil contratado.
Art. 57 - As praças policiais-militares, bombeiros-militares e

especialistas policiais-militares serão grupadas em qualificações po-
liciais-militares Gerais e Particulares (QPMG e QPMP)

§ 1. A diversificação das qualificações previstas neste
artigo será a mínima indispensável, de modo a possibilitar uma
ampla utilização (Ias praças nelas incluídas.

§ 2. - O Governador cio Estado baixará, em decreto, as nor-
mas para a qualificação policial militar de praças, mediante pro-
posta do Comando-Geral, devidamente aprovada pela IGPM.

CAPITULO II

Do Efetivo

Art. 58 - O efetivo da Policia Militar será fixado, anual-
mente, em lei especial Lei de Fixação de Efeitos da PM - me-
diante proposta (lo Governador do Estado, ouvido o Estado-Maior
do Exército.

Art. 59 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar, me-
diante decreto, respeitado o previsto na Lei de Fixação de Efetivos,
os Quadros de Organização (QO) elaborados pelo Comando-Geral
da Corporação e submetidos à aprovação do Estado-Maior do Exér-
cito.

--	 TITULO V

Disposições Gerais

CAPITULO ÚNICO

Disposições Transitórias e Finais

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a executar pro-
gressivamente a organização básica e desdobramento das unidades
operacionais, segundo o disposto nesta lei, atendidas as disponibili-
dades cio Estado e ouv i do o Estado-Maior do Exército.

Art. 61 - O Poder Executivo poderá criar, mediante pro-
posta cio Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Ministério
do Exército, Quandro de Oficiais Bombeiros-Militares (QOBM)
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Art. 62 - Compete ao Poder Executivo, por proposta do Co-
mandante-Geral e respeitadas as exigências da legislação federal
específica, a criação, transformação, extinção , denominação, locali-
zação e a estruturação dos órgãos de direção, de apoio e de execução
da Polícia Militar.

Art. 63	O atual Quadro de Oficiais da Polícia passa a ter
a denominação de Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM).

Art. 64 - O Quadro de Oficiais Política-Técnicas passa a de-
nominar-se Quadro de Oficiais Especialistas.

Art, 65	Fica extinto o Quadro de Oficiais de Polícia-Enge-
nharia.

Parágrafo único - O cargo de Major PM Veterinário fica con-
siderado em extinção.

Art. 66	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
julho de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.v 6.625, DE 11 DE AGOSTO DE 1975

Concede subvenções a diversas instituições.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. A Loteria do Estado de Minas Gerais, pagará no
exercício de 1975, de acordo com o disposto no inciso IV, do artigo
49, da Lei n. 9 6.265, de 18 de dezembro de 1973, e nos termos do
que dispõe a Lei n. 9 5.228, de 18 de julho de 1969, às entidades
adiante enumeradas, as seguintes subvenções:

Art. 2. - Serão concedidas, às entidades adiante enumera-
das, subvenções no valor de Cr$ 3.600.000,00 (três milhões e seis-
centos mil cruzeiros), conforme dotação contida no Orçamento do
Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1975.
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Parágrafo único	As subvenções mencionadas no artigo se-
rão pagas pela Secretaria de Estado da Fazenda, no exercício de
1975.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
agosto de 1975-

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Paulo CamiUo de Oliveira Penna
João Camilo Penna
Mário Assad

LEI N. 6.626, DE 9 DE SETEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a organizar uma
sociedade de economia mista, destinada à realiza-
ção do comércio de exportação e importação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a organizar
uma sociedade de economia mista, destinada à realização do comér-
cio de exportação e de importação.

Parágrafo único A sociedade será organizada de forma a
preencher os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 2. 1 , do De-
creto-lei n. 9 1.248, de 29 de novembro de 1972.

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a manter enten-
dimentos com entidades e empresas nacionais idôneas a fim de via-
bilizar os objetivos da sociedade de que trata a presente lei.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•0 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N. 9 6.627, DE 17 DE SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica
União, Trabalho e Honestidade, com sede na Cidade
de Porteirinha.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçô-
nica União, Trabalho e Honestidade, com sede na Cidade de Portei-
rinha.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 9 6.628, DE 17 DE SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Corporação Mu-
sical Banda São Sebastião, com sede na Cidade
de Brumadinho.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . 0 - Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical - Banda São Sebastião, sociedade civil sem finalidade lucra-
tiva, com sede na Cidade (te Brumadinho.
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Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos 17 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.629, DE 17 DE SETEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao pa-
trimônio da Prefeitura Municipal de Cambuí imó-
vel que menciona.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
patrimônio da Prefeitura Municipal de Cambuí o imóvel urbano,
com a área (te 435,20 in2 (quatrocentos e trinta e cinco metros e
vinte decímetros quadrados), situado naquele município, à Rua Ge-
túlio Vargas, confrontando (te um lado cm o Fórum local, de outro
com terreno da Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG
- e ao fundo com terreno do espólio de Antônio Pereira Duarte.

Art. 2.0 - A reversão de que trata o artigo anterior far-se-á
sem ônus para o Estado.

Art. 3•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4'	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
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LEI N.9 6.630, DE 29 DE SETEMBRO DE 1975

Aprova o II Aditamento ao Acordo de Comu-
nhão de Interesses entre o Estado de Minas Gerais
e a Fiat S.p.A.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica aprovado o II Aditamento de 13 de agosto de
1975, ao Acordo de Comunhão de Interesses entre o Estado de Minas
Gerais e a Fiat S.p.A. para a instalação de uma indústria automo-
bilística no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único	O II Aditamento, de que trata o artigo,
integra esta lei e com ela é publicado.

Art. 2.1 	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. ,'	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
setembro (te 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

II ADITAMENTO, AO ACORDO DE COMUNHÃO DE INTERESSES
ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E A FIAT S.p.A., PARA A
INSTALAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILISTICA NO ESTA-

DO DE MINAS GERAIS

Pelo presente II ADITAMENTO, o Estado de Minas Gerais
(adiante designado simplesmente por "ESTADO"), e a Fiat S.p.A.,
com sede em Turim, Itália (adiante designada simplesmente por
"FIAT"), (o ESTADO e a FJAT aqui também designados, quando
em conjunto, como as "PARTES", ou isoladamente como "PARTE"),
têm entre si ajustado o seguinte:

1 - no termo "Acordo de Comunhão de Interesses" citado
no preâmbulo (leste II ADITAMENTO e em seus itens subseqüentes
compreende-se o Acordo de Comunhão de Interesses de 14 de março
de 1973, o Aditamento ao referido Acordo, de 17 de outubro de
1974, e o Protocolo de Execução do referido Acordo, de 30 de ja-
neiro de 1975, todos esses três mencionados documentos firmados
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pelas partes ora signatárias, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, Brasil, e relativos à instalação de uma indústria automobi-
lística no referido Estado.

Convenciona-se, igualmente, que as expressões aqui emprega-
das em maiúsculas, ou iniciadas em maiúsculas, tem idêntico signi-
ficado àquele que lhes foi especificado no Acordo de Comunhão de
Interesses.

Convenciona-se, igualmente, que para os efeitos do item (1.2)
d presente II ADITAMENTO, compreende-se como ESTADO o Esta-
do de Minas Gerais e as entidades da sua administração descentra-
lizada e, corno FIAT, a Fiat S.p.A. e empresas do Grupo Fiat;

II - Considerando,

1 que a implementação da Iniciativa FIASA conduziu as
Partes à livre e mútua aceitação de certas alterações nos termos e
condições pelas quais obrigaram-se no Acordo de Comunhão de Inte-
resses, especialmente no que concerne à estrutura acionária da FIASA,
à necessidade de novos aportes de capital de risco e à administração
(Ia sociedade; e,

2 - que, além das modificações a esse respeito, as Partes de-
sejam, livremente e de comum acordo, que certas outras alterações
sejam igualmente expressadas neste II ADITAMENTO.

III	Ê, assim, convencionado, quanto segue:

1 - NOVOS APORTES DE CAPITAL DE RISCO; NOVO CA-
PITAL SOCIAL; ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS.

1.1  - No atual estágio, a consecução da Iniciativa FIEASA
requer, adicionalmente aos valores previstos nos itens 4.1 e 4.3 do
Acordo de Comunhão de Interesses e item primeiro do Aditamento
de 17 de outubro de 1974, novos aportes de capital de risco que as
partes estabelecem em valor equivalente a US$ 100 milhões (cem
milhões de dólares norte-americanos), visando a atender ao inves-
timento, para ativo fixo, de US$437,9 milhões de dólares norte-ame-
ricanos e ao investimento total de US$612,8 milhões de dólares norte-
-americanos, nos quais se incluem as despesas pré-operacionais e
capital de giro, até dezembro de 1976, conforme demonstração cons-
tante do anexo 1.

1.2 - Em conseqüência dos novos aportes de capital de risco
citados no subitem (1.1) anterior, o capital autorizado pela FIASA
será fixado em uma importância em cruzeiros equivalente a US$
340,000.000.00 (trezentos e quarenta milhões de dólares norte-ame-
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ricanos) através de Assembléia Geral de Acionistas a ser convocada
e realizada de acordo com , e igualmente para os fins previstos no
item (2.11) deste II ADITAMENTO, visando à reforma dos Estatutos
Sociais da FIASA.

Em conseqüência, ainda, do estipulado em itens subseqüentes
deste II ADITAMENTO, o capital social da FIASA será alterado em
sua estrutura de maneira a ser dividido em ações ordinárias e pre-
ferenciais, estas de três classes, a saber "A", "B" e "C". Da totali-
dade do capital social da FIASA, 80% (oitenta por cento) serão
representados por ações ordinárias e 20% (vinte por cento) por pre-
ferenciais, sendo 9,706% da classe A, 10% da classe B e 0,294% da
classe C. As vantagens conferidas às ações preferenciais consistirão
simplesmente em prioridade no reembolso, com precedência das da
classe A sobre as demais e as da classe B sobre as da classe C.

As ações preferenciais não recuperarão o direito de voto em
sua plenitude mesmo que a sociedade não pague dividendos durante
mais de 3 (três) anos. Ainda que, em decorrência de disposição
legal, esse direito de voto pleno lhes seja facultado, os detentores
das ações preferenciais se absterão de votar nas matérias nas quais
os Estatutos não lhe conferem tal direito. Esta nova estruturação
acionária terá vigência certa e determinada, traduzida em dispositivo
próprio dos Estatutos Sociais, com termo final em 31 de dezembro
de 1980, data na qual todas as ações preferenciais que tiverem sido
emitidas por FIASA, serão automaticamente convertidas em ordiná-
rias, i ndependentemente de deliberação de Assembléia Geral.

1.2.1 - Da totalidade das ações ordinárias a FIAT será pro-
prietária de ações em número equivalente a 45% do capital social
e o Estado de ações em número equivalente a 35% do mesmo capital.
A FIAT será proprietária, ainda, de todas as ações preferenciais da
classe A e o ESTADO de todas as das classes B e C. Assim, após a
alteração da estrutura acionária da FIASA, e independentemente de
tipo e classe de ações, a FIAT será proprietária de um total de ações
equivalente a 54,706% do capital social e o ESTADO de um total de
ações equivalente a 45,294% do mesmo capital.

1.2.2 - Com o objetivo de evitar o rompimento do equilí-
brio buscado pelas Partes através do esquema constante deste item,
até 31 de dezembro de 1980:

1.2.2.1 - todas as ações do capital da FIASA que a FIAT
subscrever, ou receber em bonificação, além do limite de 45% do
capital social, serão preferenciais da classe A; e

1.2.2.2 - todas as ações do capital da FIASA que o ESTADO
subscrever ou receber em bonificação, além do limite de 35% do
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capital social em ações ordinárias e de 10% do mesmo capital em
ações preferenciais da classe B, serão preferenciais da classe C.

1.3 - As partes comprometem-se a efetuar novas realizações
ao capital social da FIASA, no montante global de aumento equiva-
lente em cruzeiros a US$100 milhões (cem milhões de dólares norte-
-americanos), consoante o seguinte esquema:

1.3.1 - O ESTADO compromete-Se, uma vez seja obtida da
Assembléia Legislativa a autorização necessária (item 4.2), a subs-
crever e a integralizar, em relação ao referido aumento do capital
social da FIASA, a parcela equivalente em cruzeiros a US$
40.000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos) em
numerário. Fica, entretanto, estabelecido que o ESTADO poderá
alienar as ações que possua no capital da FIASA ou os direitos de
subscrição de novas ações, responsabilizando-se neste caso pelas
obrigações de integralização:

1.3.1.1 - a qualquer tempo, e independentemente de con-
cordância da FIAT, a Entidades Públicas Brasileiras;

1.3.1.2  = a qualquer tempo, antes mesmo do início da pro-
dução do estabelecimento industrial da FIASA, com a prévia con-
cordância da FIAT, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

1.3.1.3  - após o início da produção do estabelecimento in-
dustrial da FIASA, independentemente da concordância da FIAT, a
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

1.3.1.4  - cm qualquer das hipóteses previstas neste item
(1.3.1), todavia;

1 .3.1 .4.1	o adquirente não poderá ser concorrente da
FIAT em qualquer dos setores relacionados no Anexo II;

1.3.1.4.2 - até 31 de dezembro de 1980 (cf. item (1.2)
supra) as alienações sejam apenas de ações ordinárias ou preferen-
ciais (Ia classe C, observando-se quanto às ações preferenciais da
classe B, o disposto no item (1.3.1.5.);

1.3.1.4.3  * será assegurado à FIAT direito de preferência
para aquisição (Ias ações ordinárias e preferenciais da classe C, que
o ESTADO pretender alienar, em igualdade de condições com ter-
ceiros. Nesse sentido o ESTADO deverá notificar previamente a
FIAT, por escrito, consignando o nome do pretendente à aquisição,
preço e condições de pagamento, quantidade de ações a serem nego-
ciadas, bem como todas e quaisquer condições a que tiver submetido
a alienação a fim de estabelecer o convívio da minoria acionária,
sempre sem prejuízo (Ias regras de relacionamento com a FIAT pre-
vistas no item (1.3.1.4.5) e a qual, no prazo de 90 dias poderá
exercer o direito de preferência para a aquisição da totalidade das

- 79 -

ações oferecidas. Se a preferência não for exercida tempestiva-
mente o ESTADO, poderá alienar as ações ao terceiro indicado,
desde que o faça nos 60 (sessenta) dias subseqüentes ao término do
prazo concedido à FIAT, respeitadas as condições constantes da no-
tificação. Entretanto, se a FIAT exercitar o seu direito de prefe-
rência, e as condições de pagamento do preço oferecido por ter-
ceiros tiverem prazo inferior a seis meses para seu resgate, a FIAT
terá a faculdade de solvê-lo no prazo máximo de 6 (seis) meses
contado do exercício do direito de preferência. Nesta hipótese a
FIAT pagará, também, correção monetária do preço ou das parcelas
cujo vencimento ocorreria, de acordo com as condições constantes
da proposta , antes do término do referido prazo de 6 meses. A
correção monetária será calculada com base nos índices aplicáveis
aos títulos públicos brasileiros denominados "ORTN" - Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional. Se houver mais de um índice
aplicável às aludidas obrigações, será adotado, dentre eles, o mais
elevado. O direito de preferência estipulado neste item (1.3.1.4.3)
não se aplicará à hipótese de alienação prevista no item (1.3.1.1)
supra;

1.3.1.4.4 .- o terceiro adquirente se sub-rogará em todas as
obrigações do ESTADO, previstas neste item (1.3.1.4) supra;

1.3.1.4.5  - o ESTADO, até 31 de dezembro de 1985, man-
terá uma participação mínima de 10% (dez por cento) no capital
da FIASA representada até 31 de dezembro de 1980 - quando serão
convertidas em ordinárias - pela totalidade das ações preferen-
ciais da classe B. Enquanto mantiver essa participação de 10%
(dez por cento) o ESTADO será considerado no seu relacionamento
com a FIAT, regido pelo Acordo de Comunhão de Interesses e seus
aditamentos como único titular dos direitos e obrigações estipulados,
inclusive a indicação de dois diretores, entre os quais o Presidente;

1 .3. 1 .5 - as ações preferenciais da classe B perderão o di-
reito de voto se a qualquer tempo forem transferidas, no todo ou em
parte, permanecendo inalienáveis até 31 de dezembro de 1980;

1.3.1.6 - a partir de 31 de dezembro de 1980 o ESTADO
poderá alienar toda sua participação no capital da FIASA, conce-
dida à FIAT preferência nos termos previstos no item (1.3.1.4.3),
perdendo nesta hipótese todos os direitos que o Acordo de Comu-
nhão de Interesses e seus Aditamentos lhe conferem, sem prejuízo
das obrigações que assumiu naquelas estipulações;

1.3.1.7  - se o ESTADO, no entanto, não se valer da facul-
dade que lhe é conferida no item (1.3.1.6), precedente, mantendo,
assim, uma participação mínima de 10% (dez por cento) no capital
da FIASA, continuará, indepedentemente da existência ou inexis-
tência de regras estatutárias assecuratórias, titular de todos os di-
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reitos que lhe são conferidos no Acordo de Comunhão de Interesses
e seus Aditamentos, que vigorarão integralmente até 31 de dezembro

de 1985.

1.3.2 - A FIAT compromete-se a subscrever e a integralizar,
diretamente e/OU através da "Internazionale Holding Fiat", em relação
ao referido aumento do capital social da FIASA, a parcela equiva-
lente em cruzeiros a US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos) cm numerário. Fica, entretanto, estabelecido que,
a qualquer tempo, é livre à FIAT negociar ou por qualquer modo
alienar as ações que possua no capital social da FIASA a terceiros,
ou mesmo, e neste caso sob sua responsabilidade, transferir a ter-

ceiros o direito de subscrição em numerário, das ações aqui pre-
vistas, desde que respeitadas as seguintes condições: a FIAT, ou as
sociedades do Grupo FIAT mantenham, por todo o tempo de vigên-
cia do Acordo de Comunhão de Interesses, uma participação míni-
ma no capital social da FIASA não inferior a 40%; e, os terceiros
que adquirirem por instrumento firmado desta data em diante, sub-

-roguem-se previamente à alienação e/ou à cessão do direito à subs-
crição, em todas as obrigações contempladas no Acordo de Comu-

nhão de Interesses, com as alterações ajustadas neste II ADITAMEN-

TO. A FIAT, neste caso, não só se responsabilizará pelas obriga-
ções (lc integralização do capital social transferidas a terceiros atra-
vés da cessão de direitos à subscrição, como, ainda, continuará du-
rante toda a vigência do Acordo de Comunhão de Interesses, obri-
gada perante o ESTADO por todos os encargos assumidos naquele
documento e seus aditamentos, ressalvado o estipulado no item

(1.3.1.6) anterior.

1.3.3 - As novas realizações de capital previstas nos sub-
itens (1.3.1) e (1.3.2) precedentes serão atendidas gradualmente,
com observância do cronograma estabelecido no item (1 .3.4) abaixo,
em cruzeiros equivalentes, realizações essas que serão efetuadas pelas
Partes ou pelos seus cessionários, desde que utilizada a faculdade
contida nos supracitados subitens, hipótese em que o ESTADO e a
FIAT garantem por si e respectivos cessionários a total e pontua)
subscrição e integralização das correspondentes participações.
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1.3.4 - Cronograma de Integralizações:

ESTADO FIAT TOTAL
Data	 US$	LTS	ITS$

milhões	milhões milhões
30-09-76 ..........8	12	20
31-12-76 ..........8	12	20
31-03-77 ..........8	12	20
30-06-77 ..........8	12	20
30-09-77 ..........4	6	10
31-12-77 ..........4	6	10

TOTAL	 40	60	100

1.4 - O ESTADO e a FIAT comprometem-se, ainda, a subs-
crever quaisquer aumentos (lo capital social autorizado deliberados
pela FIASA decorrentes de variações na taxa de câmbio US$/Cru-
zeiro e em relação ao capital autorizado a ser fixado na ocasião da
Assembléia Geral de Acionistas referida no subitem (1.2) anterior
e as variações ocorridas desde a (lata (le tal fixação até a ultimação
das realizações de capital previstas nos subitens (1.3.3) e (1.3.4)
(leste II ADITAMENTO. Essas subscrições como todas e quaisquer
outras que ocorrerem até 31 de dezembro de 1980, deverão ser pro-
movidas pelas Partes ou SeUS cessionários de molde a manter, ou
recompor, se necessário, as percentagens indicadas no item (1 .2.1)
anterior com relação às ações ordinárias e preferenciais das classes
A, B e C.

2 - PACTOS PARASOCIAIS	São introduzidas as seguintes
modificações nas dis p

osições Constantes (lo Artigo 5•0 do Acordo de
Comunhão de Interesses. A não referência a qualquer dos subitens
do referido Artigo entender-se-á como expressa manutenção de tais
subitens sem qualquer variação.

2. 1 - O subitem 5.2 é eliminado.

2.2 - O subiteru 5.3 é eliminado.

2.3	O subitem 5.5.1 é SUbSt j tUÍ(lo pelo seguinte:

"5-5.1 - As Partes Contratantes convencionam que
Seja reservado:

a) ao ESTADO o direito de indicar o Diretor-Pre-
sidente e além disso, quando a Diretoria for composta de
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sete Diretores, um dos demais Diretores, o que lhe é
assegurado, mediante retirada do direito de voto, nessa
deliberação, das ações preferenciais da classe A;

a.1 - esse direito nos termos do subitem 1.3.1.7
do II Aditamento, não obstante a conversibilidade de
todas as ações preferenciais em ordinárias, será assegu-
rado ao ESTADO até 31 de dezembro de 1985, salvo se
antes dessa data reduzir a menos de 10% do capital so-
cial autorizado, sua participação na FIASA;

b) à FIAT o direito de indicar o Diretor Vice-Pre-
sidente, o Diretor Superintendente e os outros membros
da Diretoria, o que lhe é assegurado pelo exercício do
direito de voto atribuído, para essa deliberação, a todas
as ações cm que se divide o capital social."

2.4 - O item 5.6 é eliminado e em sua substituição é adota-
do o seguinte:

"A Sociedade manterá, permanentemente, serviços de
auditoria interna e externa. No âmbito interno e como
órgã g da própria Sociedade, a auditoria será exercida
mediante o seguimento e verificação a posteriori das ati-
vidades da empresa. No âmbito externo, a Sociedade
contratará organização especializada e de nível interna-
cional, com escritório no Brasil, a ser escolhida de co-
mum acordo entre as Partes. A Sociedade terá um De-
partamento Jurídico, vinculado ao Diretor Superinteil-
(lente, cuja chefia caberá a advogado de indicação do
ESTADO, após prévia consulta à FIAT."

2.5 - O Subitem 5.7 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Sem o prejuízo da fruição, pela Sociedade e o Grupo
Econômico FIAT, de todos os benefícios e incentivos fis-
cais em vigor e que venham a ser decretados, comprome-
tem-se as Partes contratantes a que a Sociedade, dentro
do que dispuzerem as leis vigentes, faça com que todas
as suas operações tributáveis, desde que possibilitadas
pela legislação tributária, tenham seus fatos geradores
no território (lo Estado (te Minas Greais. Além disso, a
Sociedade, na aquisição (te bens e serviços, dará prefe-
rência, em igualdade de condições técnicas, econômicas
e financeiras, a empresas localizadas no território do
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Estado de Minas Gerais. A Sociedade, outrossim, desen-
volverá política e efetuará gestões no sentido de incen-
tivar a instalação da indústria de autopeças no território
do Estado de Minas Gerais."

2.6 - Sem prejuízo de ausência e realização de viagens , quan-
do necessárias ao interesse da Sociedade, os membros da Diretoria
exercerão suas funções permanentemente na sede social, de forma
a ali concentrar a administração e direção dos negócios da Socie-
dade. Entretanto, se assim o exigirem os interesses sociais, e sem
prejuízo de sua participação nas reuniões de Diretoria, admitir-se-á
o exercício (Ias funções dos Diretores em local diverso da sede social
até 180 (lias após o início da produção do Estabelecimento industrial
da FIASA. Essas regras não se aplicam ao Diretor Comercial, com
atribuições exclusivamente de vendas, enquanto julgado oportuno
pela Diretoria, no interesse social, e ao Diretor Vice-Presidente sem-
pre que sua eleição recaia, por indicação da FIAT, em pessoa que,
embora residente no Brasil, tenha atividades e funções em Turim,
Itália , observados os estatutos quanto à sua substituição.

2.7 - A FIASA adotará política de distribuição de dividen-
dos no sentido de que, dos lucros líquidos de cada exercício, após
as amortizações, depreciações e deduções permitidas em lei, serão
deduzidas as provisões e reservas usualmente adotadas por empresas
do mesmo porte, tais como as destinadas à liquidação de juros e
outros encargos de empréstimos e financiamentos, tributos em geral,
contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias e de outra natu-
reza e, bem assim, aquelas necessárias ao gozo de quaisquer bene-
fícios, além dos fundos legais, denominando-se o valor final de "Lu-
cros Líquidos Disponíveis para Distribuição de Dividendos" e do
qual, no mínimo e obrigatoriamente , a metade será distribuída aos
acionistas, levada a parcela remanescente à conta de Reserva
Especial.

2.8 - Dependerão do prévio acordo entre a FIAT e o ESTA-
DO a deliberação, ou quando não precedida de deliberação, a prá -
tica, pela FIASA, de quaisquer atos que importem em:

2.8.a	fusão, incorporação, dissolução ou liquidação;
2.8.b - alteração dos estatutos sociais;
2 .8. e - após implantado o Estabelecimento, complementada

a Iniciativa FIASA e inciada a atividade pro(lucional da Sociedade;
2.8.c.1 - diversificação (Ias atividades industriais e a ex-

pansão dessas atividades, esta, pela produção de novos veículos ou
pelo aumento dos volumes produeionais descritos no Acordo de Co-
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munhão de Interesses, bem como a fixação do montante dos investi-
inentos necessários a atender a esses objetivos. Excluem-se dessa
restrição as diversificações decorrentes do aproveitamento de van-
tagens, benefícios e incentivos fiscais implantáveis no Território do
Estado de Minas Gerais;

2.8. e.l . 1 - o acordo prévio entre a FIAT e o ESTADO será
dispensável na hipótese de a expansão das atividades industriais ser
efetivada mediante recursos próprios da Sociedade ou através de re-
cursos obtidos de terceiros sem prestação de garantias, e desde que
tal expansão ocorra no território do Estado de Minas Gerais;

2.8.c.1.2 na hipótese de ser efetivada a diversificação das
atividades industriais, ou a expansão, a FIAT compromete-se, quando
titular da respectiva propriedade imaterial, a elaborar os projetos
correspondentes, a conceder as respectivas licenças de marca, mon-
tagem, produção e venda e, bem assim, prestar à Sociedade a assis-
tência técnica necessária, nos termos e condições a serem ajustados
de comum acordo entre as Partes, observada a legislação então em
vigor;

2.8.d - alienação de bens do ativo imobilizado da sociedade
e cujo valor, em um mesmo exercício, exceda a 0,5% (meio por
cento) do seu capital social autorizado;

2.8.e = aquisição e oneração de bens do ativo imobilizado
da sociedade cujo valor, em um mesmo exercício, exceda a 3% (três
por cento) do seu capital social autorizado;

2.8.e.1 - não se compreendem nas restrições deste subitem
as aquisições de bens do ativo imobilizado em fase de contratação,
previstos no projeto industrial relativo à implantação do Estabeleci-
mento e complementação da Iniciativa FIASA;

2.8.f = concessão de empréstimos, financiamentos, avais e
fianças, eni operação de valor superior a 0,1% (um décimo por
cento) do capital social autorizado, excetuados os que forem conce-
didos a revendedores e concessionários no estrito interesse da polí-
tica deliberada para a comercialização dos produtos fabricados pela
Sociedade;

2.8.g - assunção de dívida de valor excedente a 3% (três
por cento) do capital social autorizado, ressalvadas, no entanto, as
decorrentes do giro normal dos negócios sociais como, por exemplo,
as configuradas no desconto, caução ou em qualquer outra modali-
dade de negociação das duplicatas emitidas pela Sociedade;

2.8.h - celebração de contratos ou acordos cm geral com
empresas que, direta ou indiretamente, controlem as Partes, ou
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das quais as Partes, também direta ou indiretamente, detenham o
controle ou possuam mais de 25% do respectivo capital social. As
Partes se empenham em não manifestar discordâncias irrazoáveis
ou injustificadas comprometendo-se a examinar as propostas dessas
estipulações contratuais segundo as regras de boa fé e equidade e
os princípios que informam o Acordo de Comunhão de Interesses;

2.8.j - alteração da política de distribuição de dividendos
fixada no subitem (2.7) (leste II ADITAMENTO;

2.8.j - participação em outras empresas. Ressalva-se, entre-
tanto, a participação em empresas fabricantes de autopeças ou me-
diante utilização de fundos oriundos de incentivos fiscais , desde que,
em qualquer caso, as empresas das quais a Sociedade participe
estejam localizadas no Estado de Minas Gerais;

2.8.k - realização de negócios alheios aos objetivos sociais,
definidos nos Estatutos;

2.8.1 -	alteração das características, dimensões e volumes
gerais do projeto industrial de implantação tio Estabelecimento
objetivo da Iniciativa FIASA, inclusive as diversificações ou expan-
sões referidas no subitem (2.8.c) anterior.

2.9 - O prévio acordo entre as Partes para a prática dos
atos enumerados no item (2.8) anterior se formalizará através de
deliberação pela Assembléia Geral na qual votarão apenas as ações
ordinárias e preferenciais da classe B, o que reflete a manifestação
paritárja tias vontades das Partes. Será dispensável, entretanto, a
convocação (Ia Assembléia Geral quando a prática de qualquer da-
queles atos for aprovada por deliberação unânime da Diretoria, em
reunião que conta com a presença de todos os Diretores.

Após a conversão de todas as ações preferenciais em ordiná-
rias, prevalecerá o preceito do subitem (1 .3.1 .7) do item (1 .3.1)
anterior.

2. 10 - As Partes reconhecem a conveniência de explicitar
os poderes e atribuições dos membros da Diretoria abaixo indica-
dos, na forma seguinte:

2.10.a - Diretor Presidente:

Além da competência prevista no Artigo 16, alíneas (a) usque
(e) e (g) dos atuais Estatutos:

2.10.a.1 - controlam a execução da política geral da Socie-
dade estabelecida pelo ESTADO e a FIAT;
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2.10.a.2 - representar a Sociedade, com observância do
disposto no artigo 18 (10 atual estatuto, quando se tratar da assun-
ção de obrigações, perante quaisquer Autoridades e Entidades Fe-
derais, Estaduais, Municipais, da Administração Pública em geral,
Autarquias, Sociedade de Economia Mista, Entidade ParaestataiS,
Sindicatos, Associações e Órgãos de Classe, e ainda obrigar a Socie-
dade, na prática de quaisquer atos, em conjunto com o Diretor
Vice-Presidente ou com o Diretor Superintendente, ou com um Pro-
curador investido de poderes bastantes;

2.10.a.3 -- manter e supervisionar auditoria interna na So-
ciedade, que terá acesso a todas as informações e documentos em
todos os setores cia mesma;

2.10.a.4 --- manter e supervisionar as atividades de relações
públicas e de propaganda institucional (Ia Sociedade, ressalvada a
publicidade de produto e de marca, que será da responsabilidade
do Diretor Superintendente;

2.10.a.5 - admitir e demitir os funcionários dos quadros
correspondentes à auditoria interna e à sua secretaria e assessoria,
louvando-se nos parâmetros usualmente adotados, no Brasil, pelas
empresas congêneres. Os Assessores da Presidência, no exercício
de suas funções, que não terão caráter executivo, manterão relacio-
naniento direto com o Diretor Superintendente e, quando por indi-
cação ((este, com funcionários da empresa;

2.10.a.6	convocar as Assembléias Gerais da Sociedade.

2.10.1) -- Diretor Vice-Presidente
2.10.b.1 - supervisionar os métodos e sistemas necessários

para a transferência da tecnologia, objeto dos contratos de assistên-
eia técnica, firmados pela Sociedade com a FIAT, para sua adequada
e integral absorção pelos setores da empresa, assim como os neces-
sários ao treinamento de técnicos brasileiros atuando em tais
setores;

2.10.b.2 - obrigar a Sociedade, conjuntamente com outro
Diretor ou procurador (Ia área competente, nos atos a que se refere

o capul do art. 18 dos atuais Estatutos Sociais.
2.10.e - executar e fazer executar, como principal respon-

sável, os objetivos de gestão aprovados pela Diretoria, controlando
e supervisionando as atividades desenvolvidas pelos setores da So-
ciedade e, bem assim, deliberando sobre as matérias que não sejaff
expressamente reservadas à competência da Assembléia, do Diretol
Presidente e das deliberações colegiadas da Diretoria;
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2.10. c.2 - sem prejuízo (Ias prerrogativas conferidas ao Di-
retor Presidente, manter contatos com entidades referidas no inciso
(210.a2) com o objetivo de entabolar negócios necessários à con-
secução dos objetivos sociais;

2.10.c.3	reportai- ao Diretor Presidente tudo quanto ne-
cessário a lhe assegurar o pleno desempenho de suas funções rela-
tivas ao controle da execução cia política geral da Sociedade esta-
belecida pelo ESTADO e a FIAT;

210.c.4 - ressalvado o previsto no subitem (210a.5), e
com observância da política geral de pessoal e de salários, promover
a contratação, admissão e demissão dos responsáveis por todos os
setores da Sociedade, podendo nesse sentido delegar aos responsá -
veis por tais setores as atribuições aqui previstas;

2.10.c.5 -- aprovar as requisições de compra e de aliena-
ção de materiais, insunos e produtos necessários às atividades so-
ciais, ajustando e firmando, em conjunto com outro Diretor ou Pro-
curador da área competente, os respectivos instrumentos contra-
tuais nos termos do capul do Artigo 18 dos atuais Estatutos Sociais
e uma vez obtida, quando necessária, a aprovação da Assembléia
Geral;

2.10.c6 - sem prejuízo (10 igual prerrogativa conferida ao
Diretor Presidente, propor à deliberação colegiada da Diretoria , e
quando for o caso para a prévia submissão por esta à Assembléia
Geral, a prática dos atos indicados nas letras d, g e 1 do artigo 10
dos atuais Estatutos Sociais, implementando sua execução uma vez
obtidas as autorizações necessárias;

2.10.c.7 - convocar as Assembléias Gerais da Sociedade, na
hipótese de não terem sido as mesmas convocadas pelo Diretor
Presidente;

2.10.c.8 - propor ao Diretor Presidente a convocação das
reuniões da Diretoria para as deliberações colegiadas a que se refere
o artigo 18 dos atuais Estatutos Sociais, podendo efetuar direta-
mente essas convocações caso as mesmas deixem de ser tempesti -
vamente feitas pelo Diretor Presidente;

2.10.c.9 - presidir as Assembléias Gerais e as reuniões de
Diretoria nas ausências ou impedimentos temporários do Diretor
Presidente.

2.10.d - Se, e quando eleitos, aos demais Diretores da So-
ciedade, em número de 4, serão atribuídas as funções determinadas
em reunião de Diretoria, aos quais corresponderão as Diretorias
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Industrial, Financeira e Administrativa, Comercial, e de Relações
Industriais, respectivamente. Na atribuição dessas funções, a Di-
retoria louvar-se-á nos parâmetros usualmente adotados, no Brasil,
pelas empresas congêneres.

2.10.1 - Os poderes e atribuições enumerados nos subitens
(2.10.b) e (2.10.c) (leste item poderão ser redistribuídos entre os
demais Diretores da Sociedade por deliberação da Diretoria.

2.10.2 - Os Procuradores, por deliberação colegiada da Di-
retoria, serão investidos, por prazo certo, de poderes específicos,
cujo exercício, em conjunto com membros determinados da Dire-
toria ou com outro Procurador, será também precisamente regulado
nos respectivos instrumentos de mandato.

	

2.11	As Partes desde já obrigam-se a, dentro de 60 dias
a contar da data da aprovação (leste II ADITAMENTO pela Assem-
bléia Legislativa, promover, através de Assembléia Geral de Acio-
nistas, a alteração dos Estatutos Sociais da FIASA, os quais passa-
rão a vigorar com o teor da minuta que constitui o Anexo III, o
qual, rubricado pelas Partes, passa a integrar este instrumento para
todos os efeitos de direito. As Partes reconhecem a impossibili-
dade de fazer refletir nos Estatutos Sociais da FIASA todas as dis-
posições constantes (leste instrumento, motivo pelo qual convencio-
nam que as disposições ali não expressamente contempladas serão
havidas e respeitadas pelas Partes como se neles estivessem contidas.
Em caso de qualquer discrepância entre as disposições deste instru-
mento e as dos Estatutos Sociais, as disposições deste instrumento
prevalecerão.

2.12 A FIAT e o ESTADO, relativamente aos membros
que cada um deles indicará para compor a Diretoria da Sociedade,
comprometem-se a zelar para que as funções pelos mesmos desem-
penhadas, na área de suas atribuições, sejam feitas sempre de acordo
com os melhores e mais elevados padrões de administração empre-
sarial, no melhor e mais legítimo interesse (Ia Sociedade, e bem
assim com plena observância (Ias obrigações assumidas entre as
Partes no Acordo de Comunhão de Interesses e seus Aditamentos,
nesse sentido assumindo a FIAT e o ESTADO, pessoalmente, inteira
responsabilidade pelo desempenho e atuação de tais Diretores.

2.13 - As normas relativas à política geral de pessoal e de
salários da Sociedade, que serão pautadas pelas condições do mer-
cado de trabalho, bem como quaisquer modificações a tais normas,
serão estabelecidas em documento firmado, de comum acordo, pelo
ESTADO e a FIAT.
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3 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

3.1 - Relativamente à transferência â FIASA, pelo ESTADO,
dos direitos de propriedade do terreno a que alude o subitem 6.1
do Acordo de Comunhão (lij Interesses, fica ajustado entre as Partes
que tal transferência Será efetivada pelo ESTADO, gradualmente, à
medida em que forem sendo ultimadas as ações (te desapropriação,
observado o prazo de 60 (sessenta) (lias a contar da (lata da exe-
cução (te cada ação de desapropriação.

3.2 - O subitem 6.1 .6 do Acordo de Comunhão de Interes-
ses é substituído pelo seguinte:

"O ESTADO compromete-se a prestar garantias e a financiar
etravés dos estabelecimentos bancários (le seu controle acionário,
em conformidade com a legislação vigente e com a autorização do
Banco Central (lo Brasil, e no curso do prazo (te 6 (seis) anos a
partir do início (Ias operações industriais (Ia Sociedade, as opera-
ções (te crédito destinadas ao capital (te giro (Ia Sociedade até o
valor equivalente, cru cruzeiros, a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de dólares norte-americanos) , às melhores taxas do mercado, aten-
(lidas as praxes bancárias usuais."

3.3 - O subitem 6.2.5 do Acordo (te Comunhão de Inte-
resses passa a vigorar com a seguinte redação:

"A FIAT indicará à Sociedade pessoal qualificado, ao qual a
Sociedade confiará a direção dos setores técnicos comerciais, finan-
ceiros e administrativos. As condições do tratamento a ser dispen-
sado ao referido pessoal e de reembolso (Ias despesas da FIAT co-
nexas, serão acordadas entre a FIAT e a Sociedade, com observân-
cia das disposições legais aplicáveis.	Relativamente a tais despe-
sas, serão excluídos quaisquer reembolsos que já estejam compreen-
didos no contrato de assistência técnica entre a FIAT e a Sociedade.

A FIAT compromete-se a cuidar do aperfeiçoamento da for-
mação e (Ia preparação profissional de pessoal qualificado brasileiro,
com a finalidade de permitir a melhor introdução dos mesmos em
cargos de responsabilidade nos setores técnico, comercial, finan-
ceiro e administrativo da Sociedade, com simples reembolso das
despesas correspon(lentes."

3.4 -- O item 8.2 do Acordo (te Comunhão de Interesses
fica suprimido.

3.5 - Relativamente -,tos subitens 3.3 e 3.4 do Acordo de
Comunhão de Interesses, as Partes aceitam que, sobrevindo altera-
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ções na legislação relativa a tais disposições, esse fato não dará
razão para a iniciativa de qualquer delas em rescindir o presente
Acordo. Salvo esta declaração expressa de não rescindir, perma-
necem em vigor todos os demais dispositivos do Acordo de Comu-
nhão de Interesses, exceto com relação às modificações constantes
(leste II ADITAMENTO.

3. 6 As Partes estão de acordo em que as obras e projetos
que implementarão a Iniciativa FIASA sejam mantidas em prosse-
guimento contínuo, de modo a ser obtida a plena consecução da Ini-
ciativa FIASA dentro (los prazos e nas condições planejadas.

A estimativa detalhada dos investimentos necessários à Ini-
ciativa FIASA, assim corno o cronograma de realização de suas di-
versas etapas, estão refletidos no Anexo 1, o qual, rubricado pelas
Partes, constitui parte integrante deste II ADITAMENTO para todos
os efeitos legais.

3.7 - O ESTADO e a FIAT, visando à consecução da inicia-
tiva FIASA, exercerão sua ação (le apoio à empresa, seja através
dos Diretores que indicarem para administrá-la, seja mediante o
implemento (los demais compromissos que assumiram, de modo a
preservarem a autonomia (Ia empresa.

Os Diretores, por sua vez, buscarão sempre integrar-se no
esforço comum de alcançar os objetivos sociais, em consonância
com o ajustado no Acordo de Comunhão de Interesses e neste II
ADITAMENTO.
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Este II ADITAMENTO é firmado em Belo Horizonte, capital
do Estado de Minas Gerais, em quatro exemplares, sendo dois em
língua portuguesa e dois em língua italiana, todos revestidos de
igual valor legal.

Belo Horizonte, MG, 13-08-75.

ESTADO DE MINAS GERAIS
(a) Ilegível

FIAT S.p.A.
(a) Ilegível

ANEXO 1 (cont.)

CUSTO DO EMPREENDIMENTO

Os investimentos totais estimados até a conclusão da implan-
tação do empreendimento e aviamento (Ia produção, deverão atingir
a importância equivalente a US$ 612,8 milhões, assim distribuídos:

Investimento de capital fixo	 (Em US$ milhões)

Terreno e melhorias ................4,2
Edifícios industriais e instalações gerais . .	132,2
Máquinas e equipamentos importados .. ..	139,6
Máquinas, equipamentos e moldes nacionais	161,9

4.1 - Exceto em relação a dispositivos expressamente mo-
dificados por este II ADITAMENTO e, exceto em relação a dispo-
sitivos que tenliain recebido, também por força deste II ADITA-
MENTO, disciplina diversa, todos os demais dispositivos do Acordo
de Comunhão de Interesses permanecem em pleno vigor, sem qual-
quer alteração, aplicando-se, por conseguinte, inclusive a este II ADI-
MENTO.

4.2 - O presente ADITAMENTO somente entrará em vigor
se e quando for aprovado em sua integralidade pela Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais.

Despesas pré-operacionais locais ........	32,5
Despesas financeiras s/empréstimos ......	35,2
Despesas com o projeto ..............	16,8
Previsão de reajustes não compensados pela

variação cambial ................	29,0
Assistência Técnica durante a implantação	10,5
Capital de Giro e outros ............	50,9

TOTAL ........................	612,8
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ANEXO II

SETORES A QUE SE REFERE O SUBITEM 1.3.1.4.1 DO
II ADITAMENTO

Automóveis e peças componentes
Veículos industriais, caminhões e ônibus
Empilhadeiras
Tratores e máquinas dc terraplenagem
Fundições
Máquinas operatrizes e soldadores elétricos
Motores Diesel, marítimos, turbinas a gás
Motores Aeronáuticos
Eletrônica industrial
Locomotivas e vagões ferroviários

ANEXO III
ESTATUTOS SOCIAIS DA "FIAT AUTOMÓVEIS S.A."

Da denominação, Sed!, Objeto e Duração

CAPITULO 1

Art. l.	Rege-se pelas disposições legais vigentes e por
estes Estatutos a sociedade "FIAT AUTOMÓVEIS S.A."

Parágrafo único - No caso em que, em qualquer momento,
a acionista FIAT S.p.A., direta ou indiretamente, por qualquer
causa, cesse de possuir pelo menos 40% do capital da Sociedade,
esta, com simples pedido da FIAT S.p.A. será obrigada a modi-
ficar a denominação social, de forma a eliminar da mesma o nome
FIAT.

Art. 2. - A Sociedade tem sede no Km 9 da Rodovia Fernão
Dias, em Betim, Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, poden-
do, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir sucursais, filiais,
agências, escritórios, depósitos e centros de assistência, no Brasil
e no exterior.

Art. 3. - A Sociedade tem por objeto, no Brasil e no exterior,
a produção, a importação, a exportação e a venda inclusive com
organização própria, de automóveis, veículos a motor em geral, mo-
tores, outros grupos e subgrupos, componentes, partes, peças de
reposição e acessórios.

Parágrafo único - Para a consecução e no âmbito do objeto
social, a Sociedade poderá desenvolver atividades colaterais e aces-
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sórias e, também, desenvolver quaisquer atividades industriais , co-
merciais, por conta própria ou de terceiros, mobiliárias, imobiliárias,
inclusive participações e interesses em sociedades ou empresas que
tenham objetos afins ou conexos aos seus próprios.

Art. 41 -- A Sociedade terá duração por tempo indetermi-
nado.

CAPITULO II

Do Capita'! e Ações

Art. 5•1 -- O capital social autorizado é de Cr$ ............
), dividido em (80%)

de ações ordinárias(9,706%)	( ...........................................)	de ações
preferenciais classe A, (10%) ( ..............................) de
ações preferenciais classe E e (0,294%) ( .......................
de ações preferenciais classe C, todas nominativas, do valor nominal
de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, as quais poderão ser repre-
sentadas por títulos múltiplos ou singulares.

§ 1. -- Em todos os documentos e publicações que mencio-
narem o seu capital , a Sociedade indicará o montante do seu capital
subscrito e integralizado.

§ 2. - A emissão das respectivas condições de subscrição e
pagamento, serão feitas por deliberação da Diretoria, ouvido previa-
mente o Conselho Fiscal, e observado o disposto no parágrafo único
do Artigo 13.

§ 3•9 - A Diretoria poderá autorizar a emissão de ações
para a integralização com créditos ou bens, inde pendentemente de
autorização (Ia Assembléia Geral, observado o disposto no parágrafo
Único do Artigo 13. Caberá à Diretoria, quando necessário, provi-
denciar a avaliação (los mesmos por avaliadores independentes, de
reconhecida idoneidade, submetendo o assunto à audiência prévia
do Conselho Fiscal.

§ 4. - Os acionistas terão preferência para a subscrição dos
aumentos de capital social, na proporção (Ias espécies e classes de
ações que possuírem, ressalvada à Diretoria a faculdade de vender
a terceiros as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito,
desistirem da preferência, ou que , consultados, não se manifestarem
por escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da consulta.

§ 5.' - Os aumentos do capital social, quer autorizado, quer
subscrito, serão sempre divididos em ações ordinárias e preferen-
ciais das classes A, B e C, nas mesmas proporções constantes do
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caput deste artigo, de modo que a sociedade tenha sempre o seu
capital social dividido nessas espécies e classes de ações, mantida
essa mesma relação entre o número de ações de cada espécie e classe
e o número total (Ias ações do capital social.

§ 6. - A subscrição de ações do capital autorizado para
integralizaçãO a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na
forma do determinado pelo Conselho Monetário Nacional, devendo
o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria, com audiên-
cia prévia do Conselho Fiscal.

§ 7•9 -- Os acionistas em mora nas integralizações pagarão à
Sociedade os juros legais, além de multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da prestação.

§ 8. - Os títulos ou certificados de ações serão assinados
por dois Diretores, um dos quais será necessariamente o Diretor
Presidente.

Art. 6.° - As ações preferenciais da classe A gozarão de prio-
ridade no reembolso de capital, sem prêmio, no caso de liquidação
da Sociedade, participando dos lucros sociais em igualdade de con-
(lições com as ações ordinárias e com as ações preferenciais das
classes B e C.

§ 1. - As ações preferenciais (Ia classe B gozarão de prio-
ridade no reembolso de capital, sem prêmio, no caso de liquidação
da Sociedade, depois (te reembolsadas as ações preferenciais da
classe A, participando dos lucros sociais em igualdade de condições
com as ações ordinárias e com as ações preferenciais das classes
A e C.

§ 2. 9 -- As ações preferenciais da classe C gozarão de prio-
ridade no reembolso de capital, sem prêmio, no caso de liquidação
da Sociedade, depois de reembolsadas as ações preferenciais das
classes A e B, participando (los lucros sociais em igualdade de con-
(lições com as ações ordinárias e com as ações preferenciais das
classes A e B.

Art. 79	A cada ação ordinária e a cada ação preferencial
da classe B corresponderá um voto nas deliberações da Assembléia
Geral.

1. - A cada ação preferencial (Ia classe A corresponderá
um voto nas deliberações da Assembléia Geral, exceto nas relativas
à eleição e destituição do Diretor Presidente e cio Diretor de Rela-
ções Industriais da Sociedade, e nas que versarem sobre as maté-
rias previstas no Artigo 30 destes Estatutos.

§ 2. A cada ação preferencial da classe C corresponderá
um voto nas deliberações da Assembléia Geral, exceto nas que ver-
sarem sobre as matérias previstas no Artigo 30 destes Estatutos.

Art. 8.° - O direito à transferência das ações ordinárias e
preferenciais das classes A, B e C é limitado em virtude do direito
de preferência que os demais acionistas têm para sua aquisição , naproporção direta do número de ações que possuírem.

§ 1.' - No caso de qualquer acionista detentor de ações pre-
ferenciais das classes A, B e C e ordinárias pretender alienar ou
transferir, a qualquer título, parte ou a totalidade de 

suas ações,oferecerá as mesmas, em primeiro lugar, aos demais acionistas da
Sociedade.

§ 2. - O acionista que pretender alienar as ações deverá
comunicar seu propósito à Diretoria da Sociedade em carta regis-
trada, na qual mencionará, necessariamente, o número de ações que
pretende vender nome e qualificação do interessado em sua aqui-
sição, o preço que o mesmo se dispõe a pagar, bem como as con-
dições desse pagamento.

§ 3.9 Caberá à Diretoria transmitir, imediatamente após
o recebimento da carta, aos demais acionistas, através de carta re-
gistrada ou telex, os termos e condições da proposta, assegurando-
-lhes o prazo de 90 (noventa) dias para que, dentro dele exerçam
o seu direito de preferência.

§ 4o o direito dos acionistas que não quiserem adquirir
as ações reverterá em benefício dos demais, em proporção às ações
que já possuírem à época do recebimento da comunicação referida
no parágrafo 3 1' deste Artigo.

§ 5. - Decorrido o prazo indicado no § 3•9 deste Artigo,
sem que o direito de preferência tenha sido exercido sobre a tota-
lidade das ações oferecidas, o acionista, desde que no prazo de 60
(sessenta) dias, ficará livre para transferir as ações ao terceiro
nomeado na proposta, exclusivamente nas condições previstas na
mesma, sob pena de nulidade de pleno direito da transferência e
reparação de perdas e danos.

§ 6. - As ações preferenciais da classe B perderão o direito
a voto se a qualquer tempo forem transferidas, no todo ou em parte.

CAPÍTULO III

Da Diretoria

Art. 9. - A Sociedade será administrada por uma Diretoria
composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros,
acionistas ou não, residentes no Brasil, enquanto exigido por lei.
Com observância do artigo 7,1' e seus parágrafos destes Estatutos,

1
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os componentes da Diretoria serão eleitos pela Assembléia Geral,
para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos.

§ 1. - A Assembléia elegerá sempre 1 Diretor Presidente,
1 Diretor Vice-Presidente e 1 Diretor Superintendente, e, se enten-
der conveniente, mais 4 Diretores, a saber: Diretor Industrial, Dire-
tor Financeiro e Administrativo, Diretor Comercial e Diretor de Re-
lações Industriais.

§ 2. ? -- Expirado o prazo do mandato, os Diretores conti-
nuarão no exercício pleno de suas funções, até a posse dos seus
substitutos.

§ 3 1'	Os Diretores eventualmente eleitos no curso do triê-
nio terminarão os seus mandatos juntamente com os outros Dire-
tores.

Art. 10 - Cada Diretor caucionará, a favor da Sociedade, 100
(cem) ações da Sociedade, próprias ou de terceiros. Esse vínculo
não poderá ser liberado até que a Assembléia tenha aprovado os
atos e as contas de sua gestão.

Art. 11	Compete à Diretoria, além das demais atribuições
previstas em lei e nestes Estatutos:

a) adminstI'ar, gerir e superintender os negócios sociais,
podendo contratar, comprar, vendei-, permutar, onerar, ou de qual-
quer forma adquirir ou alienar bens imóveis, determinando os res-
pectivos termos, preço e condições, obeservadO o disposto no artigo
30 destes Estatutos;

h) observar e fazer observar, no âmbito (Ia atividade social,
as leis (lo Brasil, as disposições (lestes Estatutos e as deliberações
da Assembléia Geral;

(-) deliberar sobre a criação e extinção de sucursais, filiais,
agências, escritórios, depósitos e centros de assistência, seja no
Brasil, seja no exterior, estabelecendo sua organização e a esfera de
operações;

(1) deliberar sobre a emissão (Te ações do capital social auto-
fixando as respectivas con(liÇõCS de subscrição e pagamento,

inclusive em bens ou créditos, observado o disposto no parágrafo
único do Artigo 13 destes Estatutos, bem como os Diretores que
assinarão com o Diretor PreSi(leflte os títulos acionários e os do-
cumentos (te vínculos de caução;

e) propor à Assembléia Geral Extraordinária OS modificações

(lestes Estatutos que julgue necessárias;

f) decidir sobre a aquisição de bens imóveis bem como
sobre a participação em outras sociedades ou constituição das mes-
mas, observado o disposto no artigo 30, (lestes Estatutos;

g) expedir regimentos internos, regulamentos e outras nor-
mas da fliesmna natureza;

li) outorgar mandatos com nome da Sociedade, com observân-
cia (lo disposto no parágrafo único, (lo artigo 21, destes Estatutos;

i) submeter à Assembléia Geral anual o Relatório da Dire-
toria, o Balanço, o Parecer do Conselho Fiscal e os demais documen-
tos contábeis, de acordo com o previsto pela lei.

§ 1. A Diretoria terá um órgão de consulta denominado
"Conselho Administrativo", estruturado conforme previsto no Capí-
tulo IV (lestes Estatutos.

§ 2.1 - São expressamente vedados, sendo nulos e inope-
rantes com relação à Sociedade , os atos de qualquer Diretor, pro-
curador ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas
a negóios ou operações estranhas ao objeto social, tais como a con-
cessão de fianças, avais, endossos, ou quaisquer garantias em favor
de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Diretoria,
em reunião colegiada, observado o disposto no artigo 30, destes
Estatutos.

Art. 12 --- A Diretoria se reunirá, sempre que for necessário,
na sede social, mediante convocação com antecedência mínima de
3 (três) (lias.

Art. 13 -- A Diretoria Poderá reunir-se e deliberar com a
presença (ia maioria dos seus membros em exercício. As delibe-
rações serão tomadas por maioria dos votos dos Diretores presen-
tes, ficando reservado ao Diretor Presidente, ou, no caso de sua
ausência , ao Diretor Vice-Presidente, o voto de qualidade.

Parágrafo único - - As deliberações relativas a matérias pre-
vistas no parágrafo único, do artigo 30, (lestes Estatutos e a aumentos
(lo capital social subscrito dentro dos limites do capital autorizado,
salvo os resultantes de correção monetária, e as relativas a emissão,
colocação e integralização (te ações (Ia Sociedade, somente poderão
Ser aprovadas pela unanimidade (te todos os membros da Diretoria,
sendo admitido o voto por via epistolar, telegráfica ou telex dos
ausentes.

Art. 14 - Para os casos (te ausência ou impedimento tempo-
rário, cada Diretor designará o seu substituto.	Caso o substituto
seja oulro Dircor, terá, nas reuniões da Diretoria, além do seu
próprio voto, O (10 substituído

Parágrafo único	Cada Diretor poderá substituir somente
uni Diretor.



- 100 -

Art. 15 - Caso, por qualquer motivo, a Diretoria fique redu-
zida a menos de 3 (três) Diretores em exercício, será convocada,
no prazo de 5 (cinco) dias, pelos Diretores remanescentes, uma
Assembléia Geral para a eleição de nova Diretoria, que exercerá seu
mandato pelo período restante.

Em caso de vaga de qualquer Diretor, os remanescentes, se
julgarem necessário, nomearão em reunião da Diretoria o substituto,
o qual permanecerá no cargo até a primeira Assembléia Geral, que
poderá confirmar este substituto ou eleger novo Diretor pelo perío-
do restante do mandato da Diretoria.

No caso de vaga do cargo de Diretor Presidente será imedia-
tamente convocada uma Assembléia Geral para a eleição do subs-
tituto.

Art. 16 - Os Diretores perceberão a remuneração que lhes
for fixada pela Assembléia Geral.

Parágrafo único - O substituto indicado na forma do artigo
15, destes Estatutos, terá direito aos mesmos honorários do Diretor
substituído.

Art. 17	Compete ao Diretor Presidente:

a) convocar e presidir as Assembléias Gerais;
h) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
e) controlar, em geral, a observância das leis do Brasil no

âmbito da atividade social, bem como dos Estatutos e, ainda, a exe-
cução das deliberações da Assembléia Geral e da Diretoria;

d) assinar, conjuntamente com outro Diretor, os títulos acio-
nários e os documentos de vínculos de caução;

e) representar a Sociedade em juízo, seja ela autora ou ré,
em conformidade com as deliberações da Diretoria;

f) representar a Sociedade, com observância do disposto no
artigo 21, (lestes Estatutos, quando se tratar da assunção de obriga-
ções, perante quaisquer Autoridades e Entidades Federais, Estaduais,
Municipais, da Administração Pública em geral, Autarquias, Socie-
dades de Economia Mista, Entidades ParaestataiS, Sindicatos, Asso-
ciações e órgãos de Classe;

g) apresentar à Assembléia Geral Ordinária o Relatório da
Diretoria, o Balanço, o Parecer do Conselho Fiscal e os demais do-
cumentos contábeis que (levem ser apresentados à mesma Assem-
bléia por força de lei;

h) controlar a execução da política geral da Sociedade esta-
belecida pelos acionistas;
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i) obrigar a Sociedade na prática de quaisquer atos , em con-junto com o Diretor Vice-Presidente ou com o Diretor Superinten-
dente, ou com um procurador da Sociedade investido de poderesbastantes;

j) manter e supervjsjonar auditoria interna na Sociedade,
que terá acesso a todas as informações e documentos em todos os
setores da mesma;

1) manter e supervisionar as atividades de relações públicase de propaganda institucional da Sociedade, ressalvada a publici-
dade de produto e de marca que é da responsabilidade do Diretor
Superintendente;

M) admitir e demitir os funcionários dos quadros correspon-
dentes à auditoria interna e à sua secretaria e assessoria, louvando-
-se nos parâmetros usualmente adotados, no Brasil, pelas empresas
congêneres.

Art. 18 - Compete ao Diretor Vice-Presidente:
a) supervisionar os métodos e sistemas necessários para a

transferência da tecnologia objeto dos contratos de assistência téc-
nica firmados pela Sociedade, para sua adequada e integral absor-
ção pelos setores competentes da Sociedade, bem como os necessá-
rios ao treinamento, preparação profissional e aperfeiçoamento
de técnicos brasileiros que atuem em tais setores;

b) obrigar a Sociedade, em conjunto com outro Diretor ou
procurador da área competente nos atos a que se refere o artigo 21
destes Estatutos.

Art. 19	Compete ao Diretor Superintendente:
a) executar e fazer executai, como principal responsável, os

objetivos (le gestão aprovados pela Diretoria, controlando e supervi-
sionando as atividades desenvolvidas pelos diversos setores da So-
ciedade, e bem assim deliberando sobre as matérias que não sejam
expressamente reservadas à competência cia Assembléia Geral, do
Diretor Presidente e de deliberações colegiadas da Diretoria;

b) sem prejuízo das prerrogativas conferidas ao Diretor Pre-
sidente, manter contatos com as entidades referidas na letra 1 ' do
artigo 17, com o objetivo de entabolar negócios necessários à conse-
cução dos objetivos sociais;

e) reportar ao Diretor Presidente tudo quanto necessário a
lhe assegurar o pleno desempenho de suas funções relativas ao con-
trole da execução da política geral da Sociedade estabelecida pelos
acionistas;



103 -
- 102 -

( 1) ressalvado o previsto no item m, do artigo 17, destes Esta-
tutos, e com observância da política geral de pessoal e de salários,
promover a contratação, admissão e demissão dos responsáveis por
tO(loS os setores da Sociedade, podendo nesse sentido delegar aos
responsáveis por tais setores as atribuições aqui previstas;

e) aprovar as requisições de compra e de alienação de ma-
teriais, insuinos e produtos necessários às atividades sociais, ajus-
tando e firmando, em conjunto com outro Diretor ou procurador da
área competente os respectivos instrumentos contratuais, nos termos
do capul (lo artigo 21 destes Estatutos, e uma vez obtida, quando
necessária, a aprovação da Assembléia Geral ou da Diretoria;

f) sem prejuízo de igual prerrogativa conferida ao Diretor
Presidente, propor à deliberação colegiada da Diretoria e, quando
for o caso, para a prévia submissão por esta à Assembléia Geral, a
prática dos atos indicados nos itens e, f e h do artigo 11 (lestes Esta-
tutos, implementando sua execução uma vez obtidas as autorizações
necessárias;

g) convoca!' as Assembléias Gerais (Ia Sociedade, na hipótese
de não terem sido as mesmas convocadas, tempestivamente, pelo
l)irctor Presidente;

li) propor ao Diretor Presidente a convocação das reuniões
de Diretoria para as deliberações colegiadas a que se refere o pará-
rafo único , do artigo 21, (lestes Estatutos, podendo efetuar direta-

mente essas convocações caso as mesmas deixem de ser feitas pelo
Diretor Presidente;

i) presidiras Assembléias Gerais e as reuniões de Diretoria
nas ausências ou impedimentos temporários do Diretor Presidente.

Art. 20 - - Aos demais Diretores, em número de 4 (quatro),
aos quais caberão as l)iretorias Industrial, Financeira e Adminis-
trativa, Comercial e de Relações Industriais, respectivamente, serão
atribuídas as funções determinadas em reunião de Diretoria. Na
atribuição dessas funções a Diretoria louvar-se-á nos parâmetros
usualmente adotados, no Brasil, pelas empresas congêneres.

Art. 21 --- A Sociedade só poderá contrair obrigações me-
diante a assinatura conjunta de dois Diretores, um dos quais sendo
obrigatoriamente o Diretor VicePreSi(lente ou o Diretor Superiflten
(lente, ou no âmbito do respectivo mandato, por um procurador com
poderes especiais, nomeado nos termos do parágrafo único deste
art igo, cm conjunto com um Diretor expressamente referido no
instrumento de mandato, ou ainda por 2 procuradores.

Parágrafo único - Os procuradores, indicados por deliberação
colegiada da Diretoria, serão investidos, por prazo certo, de poderes

específicos, cujo exercício, em conjunto com membros determinados
mia Diretoria ou com outro procurador, será também precisamente
regulado nos respectivos instrumentos de mandato. Para a cons-
tituição de procuradores da Sociedade, assim como para a revoga-
ção dos mandatos outorgados, será necessária a assinatura conjunta
de dois Diretores , que serão designados pela Diretoria, em reunião
colegiada.

CAPITULO IV

Do Conselho Administrativo

Ari. 22 O Conselho Administrativo é composto de um mí-
nimo de 3 (três) até o máximo de 7 (sete) membros, acionistas ou
não, residentes ou não no Brasil, eleitos anualmente pela Assembléia
Geral, que também designará o Presidente (lesse Órgão.

Os componentes do Conselho Administrativo permanecerão
no cargo até a nova eleição e posse de seus substitutos, podendo
ser reeicios.

Parágrafo único - Podem ser eleitos como membros do Con-
selho Administrativo os membros da Diretoria. Nesse caso, para
os fins do artigo 16, (lestes Estatutos, não haverá cumulatividade de
remuneração.

Art. 23 - O Conselho Administrativo tem função meramente
Consultiva, a pedido e sobre os assuntos submetidos à sua aprecia-
ção pela Diretoria.

Art. 24 -- O Conselho Administrativo reunir-se-á sob convo-
caçao da Diretoria, no máximo uma vez cm cada trimestre do ano
civil.

Parágrafo único - O Conselho Administrativo reunir-se-á
com a presença (Ia maioria dos membros em exercício, e emitirá
seus pareceres com a maioria dos votos dos presentes. Em caso
de empate, prevalecerá o voto do Presidente do Conselho. Se este
não estiver presente à reunião, e sempre em caso de empate, os
assuntos deverão ser submetidos à sua decisão, a qual deverá pre-
valecer.

Art. 25 - A remuneração dos membros do Conselho Admi-
nistrativo será fixada pela Assembléia Geral sob a forma de paga-
niento fixo por sessão a que comparecerem.
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CAPITULO V

Do Conselho Fiscal

Art. 26 O Conselho Fiscal será formado por 3 (três) mem-
bros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia
Geral que, no ato da nomeação, lhes fixará a retribuição.

O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos trimestralmente e,
extraordinariamente, quando necessário aos interesses sociais.

CAPITULO VI

Da Assembléia Geral
Art. 27 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á até qua-

tro meses após o encerramento de cada exercício social.
A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á a qualquer tem-

po, quando o exigirem os interesses sociais.
As Assembléias Gerais serão convocadas de conformidade

com estes Estatutos e com a legislação em vigor, devendo ser envia-
do aos acionistas um aviso prévio e escrito com antecedência mí-
nima de 15 (quinze) dias da data fixada para a reunião, no qual
deverão ser especificados todos os assuntos constantes da ordem
do dia.

Art. 28 - Poderão participar das Assembléias Gerais os acio-
nistas detentores de ações nominativas que estejam inscritos nos
respectivos registros pelo menos 5 (cinco) dias antes da data da
reunião.

Cada acionista com direito a participar das Assembléias po-
(lerá fazer-se representar na forma da lei, por outro acionista, me-
diante mandato específico, cujo instrumento ficará em poder da
Sociedade.

Art. 29 - As Assembléias serão presididas pelo Diretor Pre-
sidente, ou por quem o esteja substituindo, o qual nomeará um secre-
tário escolhido entre os acionistas, para a redação das respectivas
atas.

Art. 30 - Dependerá sempre de prévia aprovação pela Assem-
bléia Geral, em deliberação tomada com observância do disposto no
artigo 7.'1 e seus parágrafos, destes Estatutos, a prática de quaisquer
atos pela Sociedade que importem em:

a) fusão, incorporação, dissolução ou liquidação;

b) alteração dos estatutos sociais;
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c) diversificação das atividades industriais da Sociedade e
a expansão dessas atividades, bem como a fixação dos montantes
dos investimentos necessários a atender a esses objetivos, salvo na
hipótese de a expansão das atividades industriais ser efetivada me-
diante recursos próprios da Sociedade ou através de recursos obti-
dos de terceiros sem prestação de garantias, e desde que tal expan-
são ocorra no território do Estado de Minas Gerais;

d) alienação de bens do ativo imobilizado da Sociedade cujo
valor, em um mesmo exercício, exceda a 0,5% (meio por cento)
do seu capital social autorizado;

e) aquisição e oneração de bens do ativo imobilizado da
Sociedade cujo valor em uni mesmo exercício, exceda a 3% (três
por cento) do seu capital social autorizado;

f) concessão de empréstimos, financiamentos, avais e fian-
ças, em operação de valor superior a 0,1% (um décimo por cento)
do capital social autorizado, excetuados os que forem concedidos a
revendedores e concessionários no estrito interesse da política deli-
berada para a comercialização dos produtos fabricados pela Socie-
dade:

g) assunção de dívidas do valor excedente a 3% (três por
cento) do capital social autorizado , ressalvadas no entanto, as de-
correntes do giro normal dos negócios sociais, como, por exemplo,
as configuradas no desconto, caução, ou em qualquer outra moda-
lidade de negociação das duplicatas emitidas pela Sociedade;

h) celebração de contratos ou acordos em geral com em-
presas que direta ou indiretamente controlem os acionistas ou das
quais os acionistas, também direta ou indiretamente, detenham o
controle ou possuam mais de 25% (vinte e cinco por cento) do res-
pectivo capital social;

i) alteração da política de distribuição de dividendos, fixada
no parágrafo 1., do artigo 32 destes Estatutos;

j) participação, sob qualquer modalidade, em outras empre-
sas, ressalvada a hipótese de participação em empresas fabricantes
de autopeças ou mediante utilização de fundos oriundos de incenti-
vos fiscais, desde que, em qualquer caso, as empresas das quais a
Sociedade participe estejam localizadas no Estado de Minas Gerais;

1) realização de negócios alheios ao objeto social, definido
nestes Estatutos.

Parágrafo único - Independe de deliberação da Assembléia
Geral, entretanto, a prática dos atos referidos nos itens d, e, f, g, lie j, deste artigo, desde que aprovada por deliberação unânime da
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Diretoria, cm reunião que conte com a presença de todos os seus
membros, admitido, no entanto, o voto por via epistolar, telegráfica
OU telex dos ausentes.

CAPITULO VII

Do Exercício Social, Balanço, Lucros

Art. 31	O exercício social terminará no (lia 31 de dezem-
bro (te cada ano.

Art. 32 - Ao fim de cada exercício, será encerrado o Ba-
lanço. É admitido também  levantamento de balanços semestrais,
observadas as prescrições legais.

1. - Dos lucros líquidos do exercício serão reduzidos 5%
(cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, até
que o mesmo atinja 20% (vinte por cento) (lo capital social subs-
crito. Após as amortizações, depreciações e deduções permitidas
em lei, serão deduzidas as provisões e reservas usualmente adotadas
por empresas do mesmo porte, tais como as destinadas à liquidação
(te juros e outros encargos de empréstimos e financiamentos, tribu-
tos em geral, contingências fiscais, trabalhistas, prevideneiárias e
de outras naturezas e bem assim aquelas necessárias ao gozo de quais-
quer benefícios fiscais, denominando-se o valor final de "Lucros
Líquidos Disponíveis para Distribuição de Dividendos" e do qual,
no mínimo e oI)rigatoriamnente, a metade será distribuída aos acio-
nistas, levada a parcela remanescente à conta da Reserva Especial.

§ 2. - A diretoria poderá - caso os resultados dos balan-
ços -- semestrais assim o consintam - distribuir dividendos se-
mestrais por conta (los dividendos anuais, ad referendum da Assem-
bléia Geral Ordinária.

CAPITULO VIII

Da Liquidação

Art. 33 - A liquidação (Ia Sociedade será efetuada nos casos
e modos previstos pela legislação ou quando por deliberação da
Assembléia Geral.

Compete ,' i Assembléia Geral, regularmente convocada e cons-
tituída, estabelecer as modalidades (Ia liquidação, nomear um ou
mais liquidantes, conferindo-lhes os devidos poderes, e eleger os
membros (lo Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o Pe-
ríodo da liquidação.
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CAPITULO IX

Disposições Transitórias

Art. 34 -- O disposto na letra c, (lo artigo 30, destes Estatu-
tos Sociais somente entrará em vigor em 30 de setembro de 1976,
quando, de acordo com as atuais estimativas, deverá estar concluída
a fase de implantação do estabelecimento industrial da Sociedade.

Art. 35 - As ações preferenciais (te emissão (Ia Sociedade se-
rão automaticamente transformadas em ordinárias, independente-
mente de deliberação da Assembléia Geral ou de substituição de seus
títulos representativos, no (lia 31 de dezembro de 1980, a partir de
quando estarão revogados, não mais vigorando, os dispositivos dos
presentes estatutos que definem as vantagens conferidas a tais espé-
cies de ações, bem como os que impõem restrições aos direitos de
voto (105 seus titulares.

Art. 36 No (lia 31 de dezembro de 1980, estarão igual-
mente revoga(los os dispositivos (lo presente estatuto que subordi-
nam a prática de determinados atos, pela Sociedade, à prévia apro-
vação (Ia Assembléia Geral ou à deliberação unânime da Diretoria.

Art. 37	As ições pi-,4 o e mis (Ia classe li peimiianecelão
inalienáveis até o (tia 31 de dezembro (le 1980.

Nota: A Assembléia Geral que aprovar a reforma estatutária,
objeto (lesta minuta, indicará os números (Ias ações ordinárias que
serão transformadas mm preferenciais das classes A, B e C.

LEI N.9 6.631, DE 29 DE SETEMBRO DE 1975

Altera a redação do artigo 3., da Lei n. p 6.464,
de 4 de novembro de 1974, que autoriza a doação
de imóveis à Prefeitura Municipal de Poços de Cal-
das e dá outras providências.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - O artigo 3.°, (Ia Lei n. 9 6.464, de 4 de novembro de
1974, passa a vigorar colo a seguinte redação:

"Art. 3. Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir à Água Minerais (le Minas Gerais S.A. - Hi-
DROMINAS - os seguintes imóveis, totalizando a área
de 133.220 mi12 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte
metros quadrados), situados em Poços de Caldas:
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1 - um terreno com área de 66.480 m2 (sessenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados) limi-
tando-se pela frente com o alinhamento da projetada
Avenida João Pinheiro; à direita com o Rio das Antas,
na confluência deste com o alinhamento da projetada Ave-
nida João Pinheiro; à esquerda com o Ribeirão de Cal-
das, partindo da confluência deste com a mencionada
avenida; e pelos fundos com o Rio das Antas até o seu
encontro com o Ribeirão de Caldas;

II	um terreno com área de 46.440 m2 (quarenta
e seis mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados) -
limitando-se pela frente e à direita com o alinhamento
da projetada Avenida João Pinheiro; à esquerda com o
terreno destinado ao Estádio Municipal; e pelos fundos
com a BR-249 e terrenos da Perfumaria Rosas S.A.;

III	um terreno com área (te 20.300 m 2 (vinte mil
e trezentos metros quadrados) - limitando-se pela fren-
te com o Rio das Antas; à direita com o terreno desti-
nado ao Estádio Municipal; à esquerda com um córrego;
e pelos fundos com a BR-249.

Parágrafo único A transferência dos imóveis, me-
diante prévia avaliação, far-se-á a título de subscrição
pelo Estado de aumento do capital social de Águas Mi-
nerais de Minas Gerais S.A., HIDROMINAS."

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.	- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir , tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.632, DE 29 DE SETEMBRO DE 1975

Concede a Seleme Isaac Seleme o título de "Ci-
dadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica concedido a Seleme Isaac Seleme o título de
"Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2. 9 O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião especial
da Assembléia Legislativa.

Art. 31 - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
setembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Gorda Vilela

LEI N.' 6.633, DE 29 DE SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Viminas Esporte
Clube", com sede na Cidade de Nova Era.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o "Viminas
Esporte Clube", com sede na Cidade de Nova Era.

Art. 2.1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte , aos 29 desetembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Aimdroda
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LEI N.° 6.634, DE 29 DE SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade púbnlica o "Conservatório
Artístico e Musical Johann Sebastian Bach", com
sede na Cidade de Santos Dutnont.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, san(iono a seguinte lei:

Art. 1.v Fica declarado de utilidade pública o "Conserva-
tório Artístico e Musical Johann Sebastian Bach", com sede na Cidade
de Santos l)uinont.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • v	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir , tão inteiramente como nela se contém.

l)ada rio Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
eteml)Io de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tanmm dc Aiidrada

RAZÕES DE VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 7.209, que institui o
Gabinete (lo Vice-Governador (lo Estado de Minas Gerais, e dá outras
pi'oviclêniaS, sou conduzido, por motivos de interesse público, a
o por- 11 1 e o presente veto parcial, incidente sobre o seu artigo 3•0•

A disposição citada, que resulta de emenda apresentada no
curso cio processo legislativo, introduz modificação na redação do
artigo 4. da Lei n.v 5.426, (te 19 de maio de 1970, para admitir
ccmo em exercício de função específica o ocupante de cargo das
séries (lo classes (lO Exator, Fiscal (te Rendas e Agente de Fiscali-
zação, colocado à disposição do Gabinete do Vice-Governador do
Estado e do Poder Legislativo.

Com efeito ,efeito, a peculiaridade, das atribuições privativas do
ocupante de Cmli1O (LIS mencionadas carreiras, na sua missão de
orientar o contribuinte e fiscalizar a arrecadação do tributo, pela
extensão (lo território mineiro, exige a presença de maior número
de agentes do fisco eSta(lual, sendo, assim, portanto, desaconselhá-
\Tl ao interesse público o seu afastamento da atividade própria cio
cargo
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Acresce salientar que o sistema singular estabelecido para
remunerar os integrantes dessas carreiras e as circunstâncias espe-
ciais impostas pela legislação vigente para que façam jus á percep-
ção das vantagens inerentes aos cargos, levam-me á convicção de
que o alargamento da hipótese de considerar-se em efetivo exer-
cício, na função específica, compromete acentuadamente o bom
desempenho da ação fiscal, eis que essas categorias funcionais, tec-
nicamente preparadas, são ainda insuficientes para o atendimento
cio setor.

Observe-se, por oportuno, que em virtude do disposto no arti-
go 2. da Lei n. Q 6.530, de 13 de dezembro de 1974, os órgãos téc-
nicos (ia administração irn, cm adiantada fase de estudo, documen-
to que objetiva a reorganização e reestruturação do sistema próprio
do pessoal da fi.sealizaç5o e tributação do Serviço Público Estadual
com vista a estabelecer as normas de remuneração e de regime de
trabalho dos ocupantes de cargos de que ti-ata o artigo da Proposi-
ção ora examinada.

Esses os motivos de interesse público que me conduzem a
opor veto parcial à Proposição de Lei n.° 7.209, fazendo-a retornar
ao douto exame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. 1 de outubro
mie 1975.

(a) ANTÔNIO A URELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N. ç, 6.635, DE 1. DE OUTUBRO DE 1975

Institui o Gabinete do Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais e dó outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, l)Or seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica instituído o Gabinete do Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam
criados, no Anexo 1 do Decreto n. 9 16.409, de 10 de julho de 1972,
os seguintes cargos , todos de recrutamento amplo:

1 (uni) cargo do Chefe de Gabinete, símbolo V-68
1 (uma) cargo d e Assessor II, símbolo V-58
1 (uni) cargo io ASSeSSOr 1, síiflholo V-45;
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2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, símbolo V-35;
1 (um) cargo de Secretário-Executivo, símbolo V-25.

Art. 3•0 - (Vetado).

Art. 4•0 - O n.° 1, do	2., do Artigo 2., da Lei n.° 5.842,
de 13 de dezembro de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"1 - quando convocado para exercer funções de
confiança no Gabinete Civil do Governador, nos Gabi-
netes do Vice-Governador, do Secretário de Estado da
Educação e do Poder Legislativo."

Art. 5•0 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7•0	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.0 de
outubro de 1975.

ANTÓNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 6.636, DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Faculta a ocupante de cargo do Quadro Suple-
mentar, instituído pela Lei n.° 5.842, de 13 de de-
zembro de 1971, concorrer à fase da seleção interna
a que se refere o caput do artigo 39 do Decreto n.°
16.409, de 10 de julho de 1974-

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Ao ocupante de cargo do Quadro Suplementar
instituído nos termos da Lei n.' 5.842, de 13 de dezembro de 1971,
é facultado concorrer à fase de seleção competitiva interna, a que se
refere o capul do artigo 39 do Decreto n. 0 16.409, de 10 de julho de
1974, para provimento de cargos das classes do Grupo de Nível de
2. Grau de Escolaridade (SG) e da classe de Datilógrafo-MCCafló-
grafo (PG 14) do Quadro Permanente.
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Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9 6.637, DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras
devolutas, de propriedade do Estado, e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao
preço mínimo de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, as seguintes
áreas de terras devolutas de propriedade do Estado de Minas Gerais
às empresas abaixo relacionadas:

1 CARVALHO - Projetos e Consultoria Ltda., com sede
em Belo Horizonte, 8.000 hectares, situados no Município de Tur-
malina;

II - Fábrica de Papel Santa Terezinha S.A., com sede em
São Paulo, 62.500 hectares, situados no Município de Grão-Mogol;

III	Itapeva Florestal Ltda., com sede em Itapeva, São Paulo,
60.000 hectares, situados nos Municípios de Grão-Mogol e Cristália;

IV - Aços Especiais Itabira - ACESITA, com sede em Belo
Horizonte, 143.200 hectares, situados nos Municípios de Itamaran-
diba, Turmalina e Minas Novas;

V	PLANTAR	Planejamento Técnica e Administração
de Reflorestamento, com sede em Belo Horizonte, 61.000 hectares,
situados nos Municípios de Itacambira e Botumirim;

Í.
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VI - Vale do Embaúba	Reflorestamento Ltda., com sede
em São Paulo, 60.000 hectares, situados no Município de Rio Pardo
de Minas;

VII -- Ferragens Antônio Falei S.A., com sede em Belo Ho-
rizonte, 11 . 000 hectares, situados no Município de Botumirim;

VIII	MOVEX S.A.	Móveis, Ind. Comércio e Exportação,
com sede cm Belo Horizonte, 12.500 hectares, situados no Município
de Grão-Mogol;

IX - Florestas Rio Doce S.A., com sede em Belo Horizonte,
400.000 hectares, situados no Município de Grão-MogOl;

X - Metalur Ltda., com sede cm São Paulo, 25.000 hectares,
situados nos Municípios de Riacho dos Machados e Grão-Mogol;

XI -- ADIFLOR S.A., - Agroindustrial e Comercial, com
sede em São Paulo, 10.711,60 hectares, situados no Município de
Buritizeiro;

XII - INTERFLORA - Florestamento e Reflorestamento,
com sede em São Paulo, 50.000 hectares, situados no Município de
Rio Pardo de Minas;

XIII - Condecrar Ltda., S.C., com sede em São Paulo, -
50.000 hectares, situados no Município de Rio Pardo de Minas;

XIV - FLORESTAMINAS Florestamentos Minas Gerais,
com sede em Belo Horizonte, 70.000 hectares, situados no Município
(ir São João do Paraíso;

XV PROCEL -- Empreendimentos Florestais S.C. Ltda.,
com sede em São Paulo, 18.000 hectares, situados no Município de
Rio Pardo de Minas;

XVI - PLANTA 7 - Serviços Rurais, com sede em Sete La-
goas, Minas Gerais, 40.000 hectares, situados no Município de São
João (lo Paraíso;

XVII - REPLASA - Reflorestamento e Planejamento Agro-
industrial Sorocaba Ltda., com sede em Sorocaba, São Paulo,
50.000 hectares, situados no Município de São João do Paraíso.

Art. 2. - A alienação de que trata esta lei fica condicionada
\ prévia autorização do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único, do artigo 171, da Constituição Federal.

Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 49 _ Revogani-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
outubro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Agripino Abrajiches Viana

LEI N.° 6.638, DE 3 DE OUTUBRO DE 1975

Dá a denominação de "Dr. Chaquibe Peixoto
Sampaio" ao Fortim da Cidade de Almexun-a.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Denominar-se-á "Dr. Chaquibe Peixoto Sampaio" o
Forum da Cidade de Almenara.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci -
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tainm de Andracia

LEI N.9 6.639, DE 9 DE OUTUBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Casa da Crian-
ça", com sede na Cidade de Oliveira.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art.  1.	Fica declarada de utilidade pública a "Casa da
Criança", com sede na Cidade (Ir Oliveira,

Ei
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Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.<1	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 6.640, DE 14 DE OUTUBRO DE 1975

Acrescenta parágrafos ao artigo 82, da Lei n.0
5.406, de 16 de dezembro de 1969, que contém a
Lei Orgônica da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O artigo 82, da Lei n. 0 5.406, de 16 de dezembro

de 1969, modificado pelo artigo 1.0 , da Lei n.0 5.980, de 11 de se-

tembro de 1972, fica acrescido dos seguintes parágrafos

"Art. 82 -- .
a)
b)
§ 1. A critério do Secretário de Estado da Segurança

Pública, a duração dos cursos poderá ser reduzida até 3
(três) meses, de forma intensiva, observando-se a carga-
-horária mínima de 720 (setecentos e vinte) horas-aula.

§ 2. - O curso reduzido, na forma do § 1., compor-
tará atividades (te classe e estágio profisSiona1iZ ante, atri-
buindo-se nas atividades de classe um mínimo de 480 (qua-
trocentos e oitenta) horas-aula."

Art. 2.0 - As disposições desta lei aplicam-se aos cursos
já em funcionamento na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais.
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Art. 3•0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrcxda

LEI N.9 6.641, DE 14 DE OUTUBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patri-
mônio da Prefeitura Municipal de Joalma Imóvel
havido pelo Estado em doação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
Patrimônio do Município de Joaíma imóvel recebido em doação da
Prefeitura Municipal e objeto da Lei n. 0 32, de 30 de junho de
1952, registrado no Cartório de Paz e Registro Civil daquela Cidade
e Comarca de Jequitinhonha, no Livfo de Notas n. 9 26, folhas 181
e verso e 182 e verso.

§ 1.9 O imóvel, a que se refere o artigo, é situado no perí-
metro urbano da Cidade de Joaíma, à Rua Frei Samuel, e tem a
área de 12.800,00 m2 (doze mil e oitocentos metros quadrados), sendo
160 (cento e sessenta) metros de comprimento por 80 (oitenta)
metros de largura, confrontando de um lado com o Posto de Saúde
do Estado e, dos demais lados, com terrenos vagos do patrimônio
da Prefeitura Municipal.

§ 2.0 - A reversão autorizada dar-se-á pelo fato de não ter
sido cumprida pelo Estado a condição da doação, constante de Cláu-
sula expressa.

Art. 2.1	A área objeto da reversão destina-se à construção
de uma Praça de Esportes pela municipalidade.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4• 1' - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumprafli e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.642, DE 20 DE OUTUBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patri-
mónio do Município de Espinosa imóvel recebido
em doação.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
patrimônio do Município (le Espinosa o imóvel registrado no Car-
tório local sob o n. v 2.327, Livro 3 1), fis. 168 a 169, recebido em

doação.

Parágrafo único	A reversão autorizada neste artigo deve-se
ao não cumprimento, p01. parte cio Executivo, das finalidades da

doação.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3. - Bcvogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as auto lida(tes, a quem o conhecimelito
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de
outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

- 119 -

LEI N.9 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
símbolos, vencimentos, soldos e proventos do pes-
soal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. A partir de 1. <> de outubro de 1975, os valores
dos símbolos, vencimentos, soldo,,; e proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo ficam reajustados na forma desta lei
e de acordo com as Tabelas constantes dos Anexos 1 a IX, assim
discriminados:

1 - o Anexo 1, contendo os símbolos V-1 a V-75 previstos no
Anexo II, do Quadro Permanente, a que se refere o Decreto n. 9 16.409,de 10 de julho de 1974;

XXII; 
II - o Anexo lI, contendo os níveis de vencimento de 1 a

111 - os Anexos 111-A, III-B e III-C, compreendendo os níveis
de vencimentos (los cargos do Quadro Permanente do Magistério, a
que se refere a Lei n. 9 6.277, de 27 de dezembro de 1973, e o valor
do incentivo à produtividade;

IV - o Anexo IV, contendo os níveis "neimentos dos
cargos do Quadro Complementa- do Magistério, a que se refere a
Lei n. 9 6.277, de 27 de dezemb'?o de 1973;

V - o Anexo V, conb^ndo os níveis de vencimentos dos car-
gos mencionados no Anexo II da Lei n.' 6.597, de 1. de julho de
1975;

VI - os Anexos VI-A e VI-B, compreendendo os símbolos devencimentos (lOS cargos do Quadro Específico da Polícia Civil , a
que se refere a Lei n.v 6.499, de 4 (te dezembro de 1974;

VII - o Anexo VII, contendo os valores dos soldos dos ofi-
ciais e praças da Polícia Militar;

VIII - o Anexo VIII, contendo os símbolos de vencimentos
dos cargos de provimento em comissão (C-1 a C-14);

IX - o Anexo IX, compreendendo os símbolos das Funções
Gratificadas (FG-1 a FG-9).

Art. 2. - Aplica-se ao servidor remunerado da Justiça de
Primeira Instância, no que couber, o reajustamento decorrente das
Tabelas constantes dos Anexos II e VIII desta lei.

L
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Art. 3 •9 Os vencimentos dos cargos de Secretário de Estado
passam a ser, a partir de 1. 0 de outubro de 1975, de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros) mensais.

Parágrafo único - Aos cargos de que trata este artigo, como
representação inerente ao seu exercício, é atribuída a verba de
Cr$ 96.000,00 (noventa e seis mil cruzeiros) anuais, a partir de 1.
de outubro de 1975, pagável em duodécimos.

Art. 40 Os vencimentos dos cargos de Secretário Adjunto,
Advogado Geral do Estado, Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-
-Consultiva, Diretor (Ia Imprensa Oficial, Diretor do Departamento de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília,
Coordenador de Cultura e do Secretário Particular do Governador
passam a ser, a partir de 1.0 de outubro de 1975, de Cr$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos cruzeiros) mensais, ficando extinto o cargo, de
código EX11-GC1, constante do Anexo XVIII, do Decreto n. 0 16.686,
de 27 de outubro de 1974.

Parágrafo único Aos cargos de que trata este artigo, como
representação inerente ao seu exercício, é atribuída a verba de
Cr 50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros) a partir de
1.0 de outubro de 1975, pag1vel em duodécimos.

Art. 5•0 - Aos ocupantes dos cargos de Comandante Geral da
Polícia Militar, Chefe do Gabinete Militar do Governador do Esta-
do e Chefe do Estado Maior da Policia Militar fica, igualmente, atri-
buída, a título d representação, inerente ao exercício dos cargos
respectivos, uma verba de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros)
anuais, a partir de 1. 9 de outubro de \1975, pagável em duodécimos.

Art. 6.0 A verba de representaçã o, prevista nesta lei, somente
é pagável ao titular enquanto permanecer no exercício do cargo res-
pectivo, não se incorporando ao vencimento ou soldo e nem aos pro-
ventos da inatividade.

Art. 7. ç' Os vencimentos dos servidores do Quadro Suple-
mentar, a que se refere a Lei n. 0 5.842, de 13 de dezembro de 1971,
são os constantes (la Tabela de níveis de vencimentos a que se refere
o Anexo II, de acordo com a Tabela de correspondência constante
do Anexo X (lesta lei.

Art. 8. -- Os ex-empregados da Navegação Mineira do Rio
São Francisco que, em decorrência do contrato firmado pelo Estado
de Minas Gerais com a Comissão cio Vale do São Francisco, em 6
de junho de 1967, passaram a ser remunerados pelo Estado, serão
enquadrados nos níveis de vencimentos 1 a XXII a que se refere o
Anexo 1, cia Lei n. 0 6.597, de 1.<> de julho de 1975.
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§ 1. - O enquadramento far-se-á no nível de vencimento
imediatamente superior ao do salário atualmente percebido pelo ex-
-empregado, não computados os adicionais por tempo de serviço,
nem o abono familiar, que passarão a ser pagos de acordo com a
legislação estadual.

§ 2. - O pessoal a que se refere este artigo será lotado na
Secretaria de Estado da Fazenda, sem prejuízo da sua posterior mo-
vimentação, devendo a Secretaria de Estado de Administração pro-
mover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a regularização de suasituação funcional.

Art. 9 11 - Aplica-se aos funcionários inativos, em funções
gratificadas, ou que tenham tido, nos termos da lei, garantida a con-
tinuidade da percepção de funções gratificadas (símbolo FG.1 a FG.9)
ou das gratificações de exercício a que se refere o artigo 5. 9, pará-grafo 3o, da Lei n. 0 5.426, (te 19 de maio de 1970, o disposto no arti-
go 3 1', item 1, cio Decreto n.° 17.045, de 10 de março de 1975.

§ 1. - O aumento a que se refere o artigo será calculado
sobre o símbolo da função gratificada ou sobre o valor da gratifi-
cação, no caso de funcionário em atividade, ou sobre o valor dos
proventos, no caso de inativo.

§ 2. As gratificações de Chefia e de Subchefia de Exato-
ria, a que se refere o artigo 5.°, § 30, da Lei n. 0 5.426, de 19 de
maio de 1970, não poderão exceder, respectivamente de 50% (cin-
qüenta por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do
funcionário.

§ 3o A diferença a maior do valor das gratificações, a que
se refere o parágrafo anterior, e das funções gratificadas aumenta-
das nos termos deste artigo, serão consideradas como vantagem
pessoal, a ser absorvida pelos aumentos decorrentes desta lei e de
leis posteriores.

§ 4.'	O reajustamento dos proventos dos inativos, conce-
dido nos termos (leste artigo, absorverá os aumentos percebidos no
termos da Lei n. 9 6.597, de 1.0 de julho de 1975, e os decorrentes
da aplicação desta lei.

Art. 10 - A partir de 1. de outubro de 1975, os proventos
dos servidores inativos civis e militares da administração direta-
mente subordinada ao Poder Executivo serão reajustados da seguinte
forma:

1 - 8% (oito por cento) para os inativos beneficiados pela
Lei n.° 6.597, de 1.0 de julho de 1975;
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II - 24% (vinte e quatro por cento) para os inativos do
Quadro Permanente do Magistério, a que se refere a Lei n. 0 6.277, de
27 de dezembro de 1973;

III -- 24% (vinte e quatro por cento) para os inativos do
Quadro Complementar do Magistério, a que se refere a Lei n. 9 6.277,
de 27 de dezembro de 1973;

IV - 18% (dezoito por cento) para os inativos do Magistério,
a que se refere o artigo 30, inciso I do Decreto .9 17.040, de 7
de março de 1975;

V - 18% (dezoito por cento) para os inativos do Quadro
Específico da Polícia Civil não beneficiados pela Lei n. 9 6.597, de
1.0 de julho de 1975;

VI - para os inativos da Polícia Militar aplicam-se os valo-
res dos soldos constantes do Anexo VII desta lei;

VII - 34% (trinta e quatro por cento) sobre os proventos
dos inativos do Quadro Permanente, a que se refere o Decreto n.°
16.409, de 10 de julho de 1974;

VIII - 34% (trinta e quatro por cento) sobre os proventos
de 1.9 de outubro de 1974, de servidores aposentados em cargos
não relacionados nos incisos anteriores, nem beneficiados pelos
Decretos n.0s 17.040, de 7 de março de 1975 e 17.045, de 10 de
março de 1975.

Art. 11 - A partir de 1. 0 de outubro de 1975, inclusive para
aplicação do disposto nesta lei, os proventos dos funcionários inati-
vos serão fixados com observância do disposto no artigo 30 e seus
parágrafos, da Lei n. 9 6.565, de 17 de abril de 1975.

Art. 12 - De acordo com o disposto no artigo 103, parágrafo
único, alínea "h", da Constituição do Estado, os proventos da inati-
vidade serão revistos quando, em função da alteração do poder
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcioná-
rios em atividade.

Art. 13 * A partir de 1.1 de outubro de 1975, as pensões
pagas pelo Tesouro terão um valor mínimo de Cr$ 340,00 (trezentos
e quarenta cruzeiros) mensais.

Art. 14	A partir de 1.0 de outubro de 1975, fica aumentado
em 50% (cinqüenta por cento) o valor do abono familiar fixo.

Art. 15 - Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei, des-
prezar-se-ão as frações de cruzeiros, inclusive com relação às van-
tagens fixadas com base nos valores de níveis de vencimentos.

Art. 16 - Aos atuais ocupantes, em caráter efetivo, dos cargos
de Diretor de Grupo Escolar e Inspetor Seccional de Ensino Pri-

123

mário fica assegurado o direito de perceber, como vencimento, o
valor estabelecido para os cargos de Diretor, símbolo D-1, Grau C,
e Inspetor Escolar, símbolo 1-1, Grau C, respectivamente.

Art. 17 - Ao atual ocupante de cargo de magistério, estável
no serviço público, na função de Diretor de Grupo Escolar, de Ins-
petor Seccional de Ensino Primário ou de Diretor de Ensino Médio
à data da Lei n. 0 6.277, de 27 de dezembro de 1973, aplica-se o dis-
posto no artigo 22 e seus parágrafos da Lei n. 0 5.945, de 11 de julho
de 1972, observado o valor do símbolo correspondente à classifi-
cação da unidade de ensino onde exerce a função, com o vencimento
mínimo dos símbolos I)-1, Grau A, 1-1, Grau A e D-3, Grau A, respec-
tivamente.

Parágrafo único - Para efeito deste artigo, conta-se o tempo
de efetivo exercício das funções nele mencionadas, mesmo que an-
terior à vigência da Lei n. 9 6.277, de 27 de dezembro de 1973.

Art. 18 - A gratificação percebida há mais de 4 (quatro)
anos, na data desta lei, na forma prevista no artigo 38, § 5.°, da
Lei n.0 3.214, de 16 de outubro de 1964, constituirá vantagem pes-
soal do funcionário que retornar à repartição de origem ou dis-
pensado da função, sem ser a pedido.

Parágrafo único A vantagem pessoal , referida no artigo,
será absorvida pelo vencimento do cargo que o funcionário vier a
ocupar no Quadro Permanente, de que trata o Decreto n.° 16.409,
de 10 de julho de 1974.

Art. 19 - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão à conta das (lotações orçamentárias próprias, ficando ainda
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, até o
limite necessário, e a anular dotações orçamentárias, para esse fim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados o artigo 7•0, da Lei n.0 6.565, de 17 de abril de 1975, e
demais disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer , que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente com nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
Dutubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
Lourival Brasil Filho



124 -	 - 125 -

Símbolo

V-1	......................
V-2	........................
V-3	............................................
V-5	........................
V-6	........................
V-7	........................
V-8	........................
V-9	........................
V-10 ......................

	V-11	......................
V-12 ......................

	V-13	......................
	V-14	........................

V-15
V-16 ......................

	V-17	......................
	V-18	......................
	V-19	......................
	V-20	......................
	V-21	......................
	V-22	......................
	V-23	......................
	V-24	......................

V-25
V-26 ......................

	V-27	.....................
V-28 .....................

Valor em Cr$

533,00
587,00
644,00
702,00
763,00
827,00
892,00
960,00

1.030,00
1.102,00
1.177,00
1.253,00
1.332,00
1.413,00
1.496,00
1.582,00
1.669,00
1.759,00
1.852,00
1.946,00
2.043,00
2.141,00
2.242,00
2.346,00
2.451,00
2.559,00
2.669,00
2.781,00

Símbolo

	

V-29	......................
V-30 ......................

	V-31	......................
	V-32	....................
	V-33	......................
	V-34	......................

V-35 ....................
V-36 ......................

	V-37	......................
	V-38	....................

	

V-39	......................
\r4Ø

	

V-41	....................

	

V-42	......................

	

V-43	......................
\T.44

V-45 ....................

	

V-46	....................

	

V-47	......................

	

V-48	......................

	

V-50	......................

	

V-51	....................

	

V-52	......................
V-53

	

V-54	......................

	

V-55	......................

	

V-56	......................

	

V-57	......................
V-58 ....................

	

V-59	......................

	

V-60	......................

	

V-61	......................

	

V-62	......................

Valor em Cr$
2.895,00
3.012,00
3.131,00
3.252,00
3.375,00
3.500,00
3.628,00
3.758,00
3.890,00
4.024,00
4.161,00
4.300,00
4.441,00
4.584,00
4.729,00
4.877,00
5.027,00
5.179,00
5.333,00
5.490,00
5.649,00
5.810,00
5.973,00
6.138,00
6.306,00
6.476,00
6.648,00
6.822,00
6.999,00
7.177,00
7.358,00
7.541,00
7.727,00
7.914,00

ANEXO 1 DA LEI N.9 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1. 9, Inciso 1)

Vencimento do Quadro Permanente, a que se refere o Decreto N.'
16.409, de 10 de julho de 1974
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Símbolo
	 Valor em Cr$

V-63
	 8.104,00

V-64
	 8.296,00

V-65 ......................	8.491,00
V-66 ......................	8.687,00
V-67 ......................	8.886,00
V-68 ......................	9.087,00
V-69 ......................	9.290,00
V-70 ....................	9.495,00
V-71 ....................	9.703,00
V-72 ......................	9.913,00
V-73 ......................	10.125,00
V-74 ......................	10.339,00

10.556,00

ANEXO II DA LEI N.9 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Níveis de Vencimento para a Jornada de 6 Horas
Níveis	 Vencimento

Cr$

1	........................431,00
II	......................434,00
III	......................437,00
iv	...................... 440,00

444,00
VI	......................447,00
VII	........................486,00
VIII	......................525,00
IX	......................575,00
x........................ 631,00
XI..........................691,00
XII	......................763,00
xiii	 832,00
XIV	......................909,00
xv	...................... 1.051,00
XVI	......................1.233,00
XVII	 1.353,00
XVIII	....................1 .487,00
xix	 1.642,00
XX ........................1.826,00
XXI ........................2.032,00
xxii	 2.437,00
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ANEXO 111-A DA LEI N.° 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1., Inciso III)

Vencimento e Produtividade do Quadro Permanente do Magistério

Cargo	 Nível	Grau

Professor 1	 1	A
B
c
D
E

Professor 2	 II	A
B

D
E

Professor 3	 III	A
B
c
1)
E

Professor 4	 IV	A
B
c
D
E

Nota: O incentivo à produtividade somente será pago aos profes-
sores que a ele fizerem jus, aos termos do artigo 43 da Lei
n. 6.277, de 27-12-73.

Incentivo à
Vencimento	Produtividade

Cr$	 Cr$

	622,00 	124,00

	

659,00	131,00

	

705,00	141,00

	

761,00	152,00

	

829,00	165,00

	

913,00	182,00

	

968,00	193,00

	

1.035,00	207,00

	

1.118,00	223,00

	

1.219,00	243,00

	

1.341,00	268,00

	

1.408,00	281,00

	

1.493,00	298,00

	

1.597,00	319,00

	

1.725,00	345,00

	

1.842,00	368,00

	

1.934,00	386,00

	

2.050,00	410,00

	

2.193,00	438,00

	

2.369,00	473,00
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ANEXO III-B DA LEI N.° 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1., Inciso III)

Vencimento e Produtividade do Quadro Permanente do Magistério
Especialistas de Educação

Incentivo à

	Classe	Nível	Grau	Vencimento	Produtividade

Cr$	 Cr$

	S-1	A	 1.341,00	268,00

	

S-1	B	1.408,00	281,00

	

S-1	C	1 .493,00	298,00

	

S-1	D	1 .597,00	319,00

Supervisor	 S-1	E	1 .725,00	345,00

Escolar	 S-2	A	1 .842,00	368,00

	

S-2	B	1.934,00	386,00

	

S-2	C	2.050,00	410,00

	

S-2	D	2.193,00	438,00

	

S-2	E	2.369,00	473,00

	

0-1	A	1.842,00	368,00

Orientador	 0-1	B	1.934,00	386,00

Escolar	 0-1	C	2.050,00	410,00

	

0-1	D	2.19,00	438

	

0-1	E	2.369,00	473,00

Nota: O incentivo à produtividade somente será pago aos profes-
sores que a ele fizerem jus, nos termos do artigo 43 da Lei

n.5 6.277 de 27-12-73.

129 -

ANEXO lII-C DA LEI N. 5 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1.Q , Inciso III)

Especialistas de Educação

Classe	 Sífllb,l)s	G rus	Valores
Cr$

A	1.689,00
D-1	13	1.791,00

C	1.892,00

A	1.791,00
D-2	B	1.917,00

C	2.070,00

A	2.070,00
Diretor	 D-3	13	2.211,00

C	2.321,00

A	2.211,00
D-4	13	2.321,00

2.461,00

A	2.632,00
D-5	13	2.843,00

C	3.069,00

1-1	A	1.610,00
Ifls l)( tir	 13	1 . 791,00
Escolar	 C	2.070,00

A	2.211,00
1-2	11	2.461,00

C	2.843,00



PE-1 ..........................
PE-2	........................
PE-3	........................
PE-4 ..........................
PE-5	........................
PE-6 ..........................
PE-7	........................
PE-8	........................
PE-9	........................
PE-10 ..........................
PE-11 ..........................
PE-12	......................
PE-13 ........................
PE-14	........................
PE-15	........................
PE-16	........................
PE-17	........................
PE-18	........................
PE-19 ........................

532,00
568,00
592,00
663,00
710,00
769,00
829,00

1.006,00
1.184,00
1.302,00
1.362,00
1.480,00
1.598,00
1.717,00
2.220,00
2.665,00
3.109,00
3.553,00
3.997,00
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ANEXO IV DA LEI N.0 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1., Inciso IV)

Vencimento do Quadro Complementar do Magistério

Valor
Cr$
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ANEXO VI-A DA LEI N., 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1.0, Inciso VI)

Vencimento do Quadro Específico da Polícia Civil (de Provimento
Efetivo)

Cargo
	 Nível

Símbolo	 Valor Cr$
Regente de Ensino 1	RIA	 497,00

Regente de Ensino 1	R1B	 536,00

Regente de Ensino 1	RiC	 553,00

Regente de Ensino 1	R1D	 566,00

Nível	 Valor - Cr$
11 Aulas	20 Aulas

Regente de Ensino 3	R3A	548,00	996,00

Regente de Ensino 3	R3B	915,00	1.666,00

Regente de Ensino 3	R3C	925,00	1 .682,00

Regente de Ensino 4	R4A	915,00	1.666,00

Regente de Ensino 4	11413	925,00	1.682,00

ANEXO V DA LEI N. 9 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1., Inciso V)

Vencimento dos Cargos Mencionados no Anexo 1! da Lei N. 0 6.597,
de 1.0 de julho de 1975

Cargo

ANEXO VI-B DA LEI N. 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Advogado Consultor ................
Assistente Jurídico 1 ............
Assistente .Jurídico II ..............
Assistente Jurídico III ..............
Advogado Judiciário 1 ............
Advogado Judiciário II ............
Advogado Judiciário III ............
Consultor Técnico ................
Auxiliar de Consultor Técnico ........

Vencimentos
Cr$

5.365,00
3.576,00
3.874,00
4.172,00
3.576,00
3.874,00
4.172,00
5.365,00
4.172,00

(Artigo 1.°, Inciso VI)

Símbolo

PC-1	......................
PC-2	........................
PC-3	......................
PC-4	........................
PC-5 ..........................
PC-6	......................
PC-7	..........................

Valor Cr$

2.451,00
3.131,00
3.628,00
4.300,00
5.027,00
7.177,00
9.087,00

Vencimento do Quadro Específico da Polícia Civil (de Provimento
em Comissão)
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ANEXO VIII DA LEI N. Q 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo 1.0, Inciso VIII)

Símbolos de Vencimento dos Cargos em Comissão - (C-1 a C-14)
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ANEXO VII DA LEI N. 9 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigos 1., Inciso VII e 10, Inciso VI)

Soldos dos Oficiais e Praças da Policia Militar

Símbolos	 Valor Cr$

	

C-1	......................537,00

	

C-2	.......................717,00

	

C-3	........................895,00

	

C-4	........................1.078,00

	

C-5	......................1.258,00

	

C-6	........................1.436,00
1.616,00

	

C-s	........................1.798,00

	

C-q	........................1.976,00
C-10 ........................2.15800

	

C-11	........................2.336,00
C-12 ........................2.517,00
C-13........................2.698,00

	

C-14	........................3.398,00

ANEXO IX DA LEI N.0 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

(Artigo	Inciso IX)

Símbolos das Funções Gratificadas	(FG-1 a FG-9)

Símbolos	 Valor Cr$
FG-1	........................78,00

	

FG-2	......................112,00
FG-3	...................... 14400FG-4	........................177,00
FG-5 ........................211,00
F'G-6 ........................243,00
FG-7 ........................291,00
FG-8	......................406,00
FG-9	......................1.453,00

Posto ou Graduação	 Valor Cr$

Comandante Geral ..................	4.263,00

Chefe Estado Maior ................	4.050,00

Chefe Gabinete Militar ..............	3.837,00

Coronel ........................	3.197,00

Tenente Coronel ..................	2.974,00

Major ........................	2.654,00

Capitão ......................	2.398,00

1.° Tenente ....................	2.014,00

2.9 Tenente ..................	1.630,00

Aspirante a Oficial ................	1.279,00

subtenente ......................	1.279,00

1. 1 Sargento ....................	1.119,00

2.	Sargento ....................	895,00

3•9 Sargento ....................	831,00

Cabo........................	639,00

Soldado ......................	543,00

Aluno C.F.O. (último ano) ..........	511,00

Aluno C.F.O. (demais anos) ............	319,00
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ANEXO X DA LEI N.° 6.643, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Tabela de Correspondência a que se Ref ere o seu artigo 5.

Novos níveis de Vencimentos

Nível 1
Nível 1
Nível IX
Nível X
Nível X
Nível XI
Nível XI
Nível XII
Nível XII
Nível XIII

LEI N.° 6.644, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Estende a servidores dos Tribunais de Justiça
e Alçada de Minas Gerais os dispositivos da Lei
n.Q 6.565, de 17 de abril de 1975.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - As disposições da Lei n. Q 6.565, de 17 de abril
(le 1975, aplicam-se, no que couber, aos servidores das Secretarias
e Serviços Auxiliares dos Tribunais de Justiça e Alçada de Minas
Gerais, excetuado o disposto no artigo 6., da citada lei.

Art. 2."	As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta (Las (lotações próprias do Orçamento vigente do
Estado.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 27
de outubro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
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LEI N. 9 6.645, DE 27 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre o reajustamento dos símbolos dos
vencimentos do Quadro Permanente da Secretaria
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seuseu nome, sanciono a seguinte lei:

Ari. 1.0 - A partir de 1.9 de outubro de 1975, os valores dos
símbolos correspondentes aos vencimentos do Quadro Permanente da
Secretaria (Ia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
ficam reajustados na forma (testa lei e (te acordo com a Tabela
constante do Anexo Único, abrangendo o pessoal inativo.

Art. 2. - A partir de 1.1 de outubro de 1975, fica aumentado
em 50% (cinqüenta por cento) o valor do abono familiar fixo.

Art. 3 1' Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei
são desprezadas as frações de cruzeiros, inclusive com relação às
vantagens fixadas com base nos valores (te níveis de vencimentos.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão á conta das dotações orçamentárias próprias , ficando ainda o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite
necessário, e anular (lotações orçamentárias, para esse fim.

Art. 5.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
outubro (te 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mdr'cio Garcia Vilela
João Camilo Penna

Padrões de Vencimentos

M-A1
i\L-A2
M-A
M-B
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G
M-H
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ANEXO ÚNICO DA LEI N. Q 6.645, 1)E 27 DE OUTUBRO DE 1975

Vencimentos do Quadro Permanente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Símbolo

V-1	......................

V-2	........................

V-3	........................

V-4	........................

V-5	........................
\rt	 .........

V-7	........................

V-S	........................

V-9	........................

V-10	......................

V-11	......................

V-12	......................

V-13	......................

V-14	........................

V-15	......................

V-16	......................

V-17	......................

V-1)	......................

V20......................

V-21	......................

Valor em Cr$

533,00

587,00

644,00

702,00

763,00

827,00

892,00

960,00

1.030,00

1.102,00

1.177,00

1.253,00

1.332,00

1.413,00

1.496,00

1.582,00

1.669,00

1.759,00

1.852,00

1.946,00

2.043,00
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Símbolo

\T22

V-23	......................
V-24	......................
V-25	......................
V-26	......................
V-27	......................
V-28	......................
V-2)	......................
\T30

V-31	......................
V-32	....................

V-34	......................
V-35	....................
V-36	......................
V-37	......................
V-38	....................

V-4()	......................

V-42	......................

V-43	......................

V-45	....................

Valor em Cr$

2.141,00

2.242,00

2.346,00

2.451,00

2.559,00

2.669,00

2.781,00

2.895,00

3.012,00

3.131,00

3.252,00

3.375,00

3.500,00

3.628,00

3.758,00

3.890,00

4.024,00

4.161,00

4.300,00

4.441,00

4.584,00

4.729,00

4.877,00

5.027,00

5.179,00

5.333,00



V-48 ......................5.490,00
\T..495.649,00

V-50 ...................... 5.810,00

V-51 ....................5.973,00
V-52	......................6.138,00
V-53 ........................6.306,00
V-54 ......................6.476,00
V-55 ......................6.648,00
\T56 ......................6.822,00
V-57 ......................6.999,00
\r..58 ....................7.177,00
\T.59	 ..............7.358,00

V-60 ......................7.541,00
V-61 ......................7.727,00
V-62 ......................7.914,00
V-63 ......................8.104,00
V-64 ......................8.296,00
V-65 ......................8.491,00
V-66 ......................8.687,00

8.886,00

V-68 ......................9.087,00
V-69 ......................9.290,00
V-70 ....................9.495,00

V-71 ....................9.703,00

V-72 ......................9.913,00
10.125,00

V-74 ......................10.339,00
V-75 ......................10.556,00
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LEI N. 9 6.646, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre OS vencimentos dos cargos da Ma-
gistratura, de fiji: e Auditor do Tribunal de Contas,
dos membros do Ministério Público e dá outras pro-
vidências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Os vencimentos mensais dos cargos da Magistratura,
de Juiz e Auditor do, Tribunal de Contas e dos membros do Ministé-
rio Público ficam reajustados, a partir (le 1.0 de outubro de 1975, para
os valores indicados nos Anexos 1 a IV, que integram esta lei, abran-
gendo o pessoal inativo.

Art. 2. -. Os vencimentos do Juiz Municipal, cujo cargo foi
extinto pelo artigo 227, da Constituição do Estado, e os proventos
dos aposentados são os correspendentes aos de Juiz de Direito
das respectivas Comarcas.

Art. 3•0 A função judicante, a que se refere o artigo 7• 1', da
Lei n. 9 5.652, de 17 de dezembro de 1970, bem como a gratificação
de exercício devida aos niimbros do Ministério Público e Audito-
res do Tribunal de Contas, de que tratam os artigos 108, e 5•9, res-
pectivamente, das Leis 6.276, dc 26 de (lcZelflhiIO de 1973 e 6.227,
de 7 de dezembro de 1973, passam a ser de 30% (trinta por cento),
a partir de 1. 9 de outubro de 1975, estendendo-se aos inativos.

Art. 4•9 - A partir de 1.0 de outubro de 1975, fica aumentada
em 50 1/f, (cinqüenta por cento) o valor do abono familiar fixo.

Art. 5 •9 - -• As despesas decorrentes da execução (lesta lei
correrão à conta das dolações orçamentárias próprias, ficando
ainda o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar,
até o limite necessário, e a anular (lotações orçamentárias, para
esse fim.

Art. 6. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições eni contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a uein o conheci-
inento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de outubro de
1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márci,o Manoel Garcia Vilela
João Camilo Pnna
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Símbolo	 Valor em Cr$
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ANEXO 1

MAGISTIiATUHA

Cargo

l)csemba rgad or

Juiz (lo Tribunal de Alçada	 .

Juiz de Direito de Entrância Especial e

Juiz de Direito Substituto de 2.' Instância

Juiz de Direito de 3. Entrância e

Juiz de Direito Substituto (te 1. Instância

Juiz de Direito (te 2. , Entrância ......

Juiz de 1)irc11o de 1;' Entrância	e	Juiz

Auxiliar	....................

ANEXO II

Vencimento
Cr$

9.600,00

8.640,00

7. (;80,00

6.720,00

6.000,00

5.400,00
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ANEXO IV

MINISTÉRIO PÚBLICO

Cargo

Procurador Geral e
Procurador chefe do Tribunal de Contas
Procurador (10 Estado, Procurador (lo Tri-
bunal de Contas e Procurador da Justiça
Militar	......................

Promotor de Justiça Militar ..........
Promotor d e Justiça de Entrância Espec i aI

e Promotor Substituto ............

Promotor de Justiça (te 3.' Entrância .

Promotor (te Justiça de 2.' Entrância .

Promotor de Justiça (te 1. ;' Entrância e Pro-
motor Substituto ................

Vencimento
Cr$

9.600,00

8.640,00

7.680,00

7.680,00

6.720,00

6.000,00

5.400,00

JUSTIÇA MILITAR

Cargo	 Vencimento
Cr$

Juiz do Trflunal da Justiça Militar	 8.640,00

Juiz Auditor da Justiça Militar ......7.680,00

Advogado (le Ofício da Justiça Militar	4 .046,00

ANEXO III

TRIBUNAL 1)E CONTAS

Cargo
	 Vencimento

Cr$

Juiz do Tribunal de Contas ..........	9.600,00

Auditor do Tribunal de Contas ......	8.640,00

LEI N.? 6.647, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1975

I)ispõ sobre o reajustamento dos valores dos
símbolos de l'encilnezilos dos Quadros Perman:ej,-
les das Secrelarjas e dos Serviços Auxiliares dos
Tribunais de Justiça e Alçada do Estado de Minas
G (' IVis e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, Por seu s representantes,
decrelou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

.\rt. 1." - A partir de 1 . de outubro de 1975 , os valores dos
símbolos de vencimentos (los Quadros Permanentes das Secretarias
C dos Serviços Auxiliar ( . s do Tribunal 1e Justiça e do Tribunal de
Alçada do Est:10 de Mia as Gera s, a que se referem, respeo'tjvatnente
as Resoluções n. 58/TJMC de 13 de flOCO1)"o de 1074, e n.`8/TMG,de 14 de novembro de 1974, ficam reajustados para OS do Anexodesta lei.

ArI. 2." -- A partir de 1. de fleoeo ii hro dc 1975, fica aumen-tado on 59Ç	(cinqdenla por c( , nto) o valor (to abono (te faniíliafixo.
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Art. 3. - Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,
desprezar-se-ão as frações de cruzeiros, inclusive com relação às
vantagens fixadas com base nos valores dos símbolos de vencimentos.

Art. 49 -- As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão à conta das (lotações orçamentárias próprias, ficando ainda
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o li-
mite necessário, e a anular (lotações orçamentárias, para esse fim.

Art. 5.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.Q	Revogam-Se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AIJRELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Pen.na

ANEXO DA LEI N. 6.647, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1975

(Artigo 1.v)

Vencimentos dos Quadros Permanentes a que se referem as Resolu-
ções n. Q 58/TJMG, de 13 de novembro de 197 11, e n.9 8/TAMG, de

Vi de novembro de 197!i

Símbolos	 Valor em	Cr

V-1	......................533,00

V-2	........................537,00

644,00
\r4	 ..............702,00

763,00

V-6 ........................827,00
V-7 ........................892,00
V-8 ........................960,00
V-9 ........................1.030,00

1.102,00

Símbolos	 Valor em Cr$
V-11	......................	1.177,00
V-12 ......................	1.253,00
V-13 ......................	1.332,00
V-14 ........................	1.413,00
V-15 ......................	1.496,00
V-16 ......................	1.582,00
V-17 ......................	1.669,00
V-18 ......................	1.759,00
V-19 ......................	1.852,00
V-20 ......................	1.946,00
V-21 ......................	2.043,00
V-22 ......................	2.141,00
V-23 ......................	2.242,00
V-24 ......................	2.346,00
V-25 ......................	2.451,00
\r.26	

2.559,00
V-27 ......................	2.669,00

	

V-28 ......................	2.781,00

	

V-29 ......................	2.895,00

	

V-30 ......................	3.012,00

	

V-31 ......................	3.131,00

	

V-32 ....................	3.252,00

	

V-33 ......................	3.375,00

	

V-34 ......................	3.500,00

	

V-35 ....................	3.628,00

	

V-36 ......................	3.758,00

	

V-37 ......................	3.890,00

	

V-38 ....................	4.024,00

	

V-39 ......................	4.161,00

	

V-40 ......................	4.300,00

	

V-41 ....................	4.441,00

	

V-42 ......................	4.584,00
4.729,00



V-44
V-45
V-46	....................

7

V-48	......................
V-49	......................
V-50	......................
V-51	....................
V-52	......................

\r 56	......................
V-57	......................
V-58	....................
V-5') ......................

.................
V-61	......................
\r9	................

V-64	......................

V-66	......................
................

V-68	......................

V-6') ......................
V-70	....................

V-71	....................
V-72	......................

V-75	......................

4.877,00
5.027,00
5.179,00
5.333,00
5.490,00
5. 649,00
5.810,00
5.973,00
6.138,00
6.306,00
6.476,00
6.648,00
6.822,00
6.999,00
7.177,00
7.358,00
7.541,00
7.727,00
7.914,00
8.104,00
8.296,00
8.491,00
8.687,00
8.886,00
9.067,00
9.290,00
9.495,00
9.703,00
9.913,00

10.125,00
10.339,00
10.556,00
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LEI N. 9 6.648, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1975
Síin bolos
	 Valor cm Cr

Dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
sznwolos dos vencimentos e dos proventos dos ser-
vidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A partir (te 1. de outubro de 1975, os valores
dos símbolos de vencimentos (V-1 a V-75) do Quadro Permanente
dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
passam a ser os constantes da Tabela, a que se refere o Anexo
desta lei.

Art. 2.° - A partir de 1.9 (te outubro de 1975, os proventos
dos servidores aposentados em cargo do Quadro Permanente do
Tribunal de Contas, a que se referem as Resoluções n.°s 8, de 13
de agosto de 1974, e 2, de 18 de março de 1975, ficam reajustados
em 34% (trinta e quatro por cento)

Art. 3.	Estendem-se aos servidores do Tribunal de Contas
as normas estabelecidas na Lei n. Q 6.565, de 17 de abril de 1975.

Parágrafo único - A partir de 1. Q de outubro de 1975, inclu-
sive para aplicação do disposto nesta lei, os proventos dos funcio-
nários inativos (10 Tribunal de Contas serão fixados com observân-
cia do disposto no artigo 3•o e seus parágrafos da mencionada Lei
n.I 6.565, de 17 de abril de 1975.

Art. 4•0 O reajustamento (te proventos autorizado pela Lei
n.° 6.530, de 13 (te dezembro (te 1974 , e concedido nos termos do
Decreto n. 0 17.045, (lc 10 (te março de 1975, só se aplica aos servi-
dores do Tribunal (te Contas aposentados sob o regime da Lei n.9
5.688, de 17 de maio de 1971.

Art. 5•9 - De acordo com o disposto no artigo 103, parágrafo
único, alínea "b", da Constituição do Estado, os proventos da ina-
tividade serão revistos quando, em função (Ia alteração do poder
aquisitivo da moeda, se modificaram os vencimentos dos funcioná-
rios era atividade.

Art. 6 . 0 - A partir de 1. 1 de outubro de 1975, fica aumentado
em 50% (cinqüenta por cento) o valor do abono de família fixo.

Art. 7•v Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,
desprezar-se-ão as frações (te cruzeiros, inclusive com relação às
vantagens fixadas com base nos valores de símbolos de vencimentos.



- 146 -	 - 147 -

Símbolos Valor em Cr$

	

V-14	........................

	

V-15	........................
V-16	......................
V-17	......................
V-18	......................
V-19	......................
V-20	......................
V-21	......................
V-22	......................
V-23	......................
V-24	......................
V-25	........................
V-26	......................
V-27	......................
V-28	......................
V-29	......................
V-30	......................
V-31	......................
V-32	....................
V-33	......................
V-34	......................
V35....................
V-36	......................
V-37	......................
V-38	....................
V-39	......................
V-40	......................

	

V-41	......................

	

V-42	......................

	

V-43	......................

	

V-44	......................

	

V-45	....................

	

V-46	....................

1.413,00
1.496,00
1.582,00
1.669,00
1.759,00
1.852,00
1 .946,00
2.043,00
2.141,00
2.242,00
2.346,00
2.451,00
2.559,00
2.669,00
2.781,00
2.895,00
3.012,00
3.131,00
3.252,00
3.375,00
3.500,00
3.628,00
3.758,00
3.890,00
4.024,00
4.161,00
4.300,00
4.441,00
4.584,00
4.729,00
4.877,00
5.027,00
5.179,00

Art. 8.° - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão à conta das (lotações orçamentárias próprias, ficando ainda
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, até o
limite necessário, e a anular (lotações orçamentárias, para esse fim.

Art. 9 • 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Peina

ANEXO DA LEI N. 6.648, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1975

(Artigo 1.)

Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente do Tribunal de
Contas do Estado, a que se ref erem as Resoluções n.s 8, de 13 de

agosto de 1974, e 2, de 18 de março de 1975

Símbolos	 Valor cm Cr

V-1	......................533,00
V-2 ........................587,00
V-3 ........................644,00
V-4	........................702,00
V-5 ........................763,00
V-6 ........................827,00
V-7 ........................892,00
V-8 ........................960,00
V-9 ........................1.030,00
v-io ...................... 1.102,00

v-ii ...................... 1.177,00
V-12 ......................1.253,00

1.332,00
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LEI N.9 6.649P DE 5 DE NOVEMBRO DE 1975
Símbolos	 Valor em Cr$

V-47 ......................5.333,00
V-48 ......................5.490,00
V-49 ......................5.649,00
V-50 ......................5.810,00
V-51 ....................5.973,00
V-52 ......................6.138,00
V-53 ......................6.306,00
V-54 ......................6.476,00
V-55 ......................6.648,00
V-56 ......................6.822,00
V-57 ......................6.999,00
V-58 ....................7.177,00
V-59 ......................7.358,00
V-60 ......................7.541,00
V-61 ......................7.727,00
V-62 ......................7.914,00
V-63 ......................8.104,00
V-64 ......................8.296,00
V-65 ......................8.491,00
V-66 ......................8.687,00
V-67 ......................8.886,00
V-68 ......................9.087,00
V-69 ......................9.290,00
V-70 ....................9.495,00
V-71 ....................9.703,00
V-72 ......................9.913,00
V-73 ......................10.125,00

10.339,00
V-75 ......................10.556,00

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais a Angelo Calmon de Sá.

O Povo do Estado de Minas Gerais , por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica concedido a Ângelo Calmon de Sá o título de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.° - O título, representado por um diploma especial-
mente confeccionado, será entregue ao homenageado em Reunião
Especial da Assembléia Legislativa.

Art. 39	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tatum de Andrczda

LEI N.9 6.650, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975
Declara de utilidade pública o "Lar Fabiano de

Cristo - LFC", com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome , sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Lar Fabiano
de 'Cristo - LFC", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vi'lela
Bonifácio José Twnm de Andrada
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LEI N.ç, 6.651, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Centro Espírita
de Umbanda Inhá Chica e Pai Jacob de Imbaé",
associação civil, com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o "Centro Espí-
rita de Umbanda Inhá Chica e Pai JacOl) de Imhaé", associação civil,
com sede era Belo Horizonte.

Art. 2 .0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.652, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Sociedade de
pró-Melhoramentos do Bairro Vila Olavo Costa", asso-
ciação civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramen tos do Bairro Vila Olavo Costa", associação civil,
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ari. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.653, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Aposentados e Pensionistas das Autarquias do Bra-
sil Seção de Juiz de Fora", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
dos Aposentados e Pensionistas das Autarquias do Brasil Seção de
Juiz de Fora", com sede na 'Cidade de Juiz de Fora.

Ari. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 9	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Aimdrada

LEI N.9 6.654, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Esporte Clube
Doutor Valadão", associação civil, com sede na Cida-
de de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Esporte
tlube Doutor Valadão", associação civil, com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 6.655, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Bonsucesso
Foot BalI Club", associação civil, com sede na Ci-
dade de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. Fica declarado de utilidade pública o "Bonsucesso
Foot Bali Club", associação civil, com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

Art. 2. 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
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LEI N.9 6.656, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação do
Ex-Aluno da Escola de Farmácia de Ouro Preto",
com sede na Cidade de Ouro Preto.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
do Ex-Aluno da Escola de Farmácia de Ouro Preto", com sede na
Cidade de Ouro Preto.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO A(JRELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Múnoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.657, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Tenda Espírita
do Criador Rosa e Cravo", com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Tenda Espí-
rita do Criador Rosa e Cravo", associação civil, com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Gorda Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.Q 6.658, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Escola de Arte
Musical", com sede na Cidade Raposos.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eu' seu nome, SaflCiOflO a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Escola de
Arte Musical, com sede na Cidade de Raposos.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • Q	Revogam-Se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.659, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Bangu Atlético
Clube", com sede na Cidade de Oliveira.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, saflCiOfl() a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Bangu
Atlético Clube", com sede na Cidade de Oliveira.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tanim de Andrada

LEI N.° 6.660, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Fundação Cul-
tura! de Piracema", com sede na Cidade de Pi-
racema.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Cultural de Piracenia , com sede na Cidade de Piracema.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Mcúioel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.661, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Centro Espíri-
ta Amor e Luz", com sede na Cidade de Matozinhos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o "Centro Es-
pírita Amor e Luz", sociedade civil, com sede na Cidade de Mato-
zinhos.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai-t. 3 • 1 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamin de Andrada

LEI N.9 6.662, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 227.064,00, ao Poder Judiciário, para pagamen-
to de vencimentos de Juiz, serventuários e auxilia-
res da Justiça, e dó outras providências.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédi-
to especial de Cr$ 227.064,00 (duzentos e vinte e sete mil e sessenta
e quatro cruzeiros) ao Poder Judiciário, para atender ao pagamento,
no exercício de 1975, de despesas com vencimentos e vantagens
dos cargos de 1 (um) Juiz de Direito de Entrância Especial, 1 (um)
Escrivão do Judicial, nível XXII, 6 (seis) Escreventes, nível XVII e
3 (três) oficiais de Justiça, nível VIII, previstos na Resolução n.
46, de 29 de dezembro de 1970, necessários à instalação da Vara de
Registros Públicos, Falências e Concordatas, na Comarca de Belo
Horizonte.

Art. 2. 9 - Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica
igualmente o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor do crédito, dotações do orçamento do Estado.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte , aos 7 denovembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tainin de Andrada
João Camilo Penna

LEI N.I 6.663, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fixar vantagem
pecuniária para Delegados Especiais de Polícia, na
forma que estabelece.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Aos delegados de carreira aposentados e aos ofi-
ciais da Policia Militar, da reserva ou reformados, designados para
o exercício da função transitória de Delegado Especial de Polícia,
em delegacias do interior do Estado, nos termos dos respectivos re-
gulamentos, será concedida uma vantagem pecuniária, a título de
indenização de despesa, em valor correspondente aos dias em que
exercerem a referida função.

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o valor
da vantagem, a que se refere o artigo anterior, e a baixar a regula-
mentação que se fizer necessária à execução desta lei.

Art. 3.	As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de (lotações o rçamentárias próprias da Secretariade Estado da Segurança Pública.

Art. 4. 1	Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Verzícjo Atues da Cunha Cel.
João Camilo Penna
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LEI N.9 6.664, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza permuta de imóvel de propriedade do
Estado, na Cidade de Carvalhópolis.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a permutar,
com o Município de Carvalhópolis, o imóvel de sua propriedade,
cOflSt j tUí(lO de um terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros qua-
drados), situado à Rua Santos Dumont, na Cidade de Carvalhópolis,
havido por doação, conforme transcrições nos Registros de Imóveis
números 8.223 e 8.224, folhas 113, Livro 3-K, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Machado.

Art. 2.9 O imóvel de propriedade da Prefeitura de Carva-
lhópolis, objeto da permuta, constitui-se de um terreno, situado à
Rua 7 de Setembro, com área de 2.000 m2 (dois mil metros qua-
drados), havido por compra e venda, conforme transcrição no Re-
gistro de Imóveis n. 14.766, folhas 34, Livro 3-P, do Cartório de
Registro (le Imóveis da Comarca de Machado, cuja permuta foi auto-
rizada pela Lei Municipal n.9 251, de 24 de setembro de 1973.

Art. 3Q - O imóvel a que se refere o artigo anterior, após a
permuta autorizada nesta lei, destinar-se-á à construção de um pré-
dio em que funcionará uma escola estadual.

Art. 4•0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5 •9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9 6.665, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Dá a denominação de "Presidente Antônio Car-
los" à prisão escola pertencente à Penitensiárja
Agrícola de Neves, no Município de Ribeirão das
Neves.

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica denominado "Prisão Escola Presidente Antô-
nio Carlos" o estabelecimento aberto, construído na Fazenda das La-
ges, pertencente à Penitenciária Agrícola de Neves, situada no Muni-
cípio de Ribeirão das Neves.

Art. 2. 1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. -- Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andradct

LEI N.° 6.666, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1975

Dá a denominação de Escola Estadual João de
Souza Gonçalves 1.° Grau à Escola Estadual de
Botelhos 3.2., situada no Município de Botelhos.

O Povo (lo Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica denominada Escola Estadual João de Souza
Gonçalves - 1. Grau a Escola Estadual de Botelhos 3.2., situada
no Município de Botellios.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3v - Revogam-se as disposições em contrário.

Ék
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N.9 6.667, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o Conselho Parti-
cular de São Bernardo, da Sociedade São Vicente
de Paulo, com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ari. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular de São Bernardo, da Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Q	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e exeucção desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 6.668, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, a "Associação
Escoteira Aymoré", com sede na Cidade de Juiz

de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Escoteira Aymoré", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Q	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mnento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO rIUREL1ANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifócio José Tamm de Aizdrada

LEI N. ' 6.6S9, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Sport Club
Guanabara", associação civil, com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eia seu nome, Saflci000 a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarado (te utilidade pública o "Sport Club
Guanabara", associação civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39	Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manol Garcia Vilela
Bonifácio José Tanmm de Andrcxda
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LEI N. Q 6.670, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o Grupo da Fra-
ternidade Joseph Gleber, de Teóf ilo Otoni.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Joseph Gleber, com sede na Cidade de Teófilo Otoni.

Art. 2. - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
B-inif ócio José Tanim de Andrada

LEI N. 9 6.671, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "CEUS" Cen-
tro Educacional União de Serviços, com sede na
Cidade de Governador Valadares.

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "CEUS" -
Centro Educacional União (te Serviços, com sede na Cidade de Go-
vernador Valadares.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém,

- 163

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro (te 1975.

ANTÔNIO AUREL LrANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 9 6.672, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Conselho Par-
Iieular da Sociedade de São Vicente de Paulo",
com sede na Cidade de Vespasiano.

O Povo do Estado dt Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono	seguinte lei:

Art. 1. Fica declarado de utilidade pública o "Conselho
Particular da Sociedade (lc São Vicente de Paulo", com sede na Ci-
dade de Vespasiano.

Art. 2.°	Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO .IUI?ELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoe) Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Atidrada

LEI N.° 6.673, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Casa de Dona
Dorica', com sede tia Cidade de Itaguara.

O Povo ití Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou C CO, (10 SCU noilic, safl(i000 a seguinte lei

Art. l.	Fica declarada de utilidade pública a "Casa de
Dona 1)orica", com sede na Cidade de Itaguara.

Mi. 2.	Esla lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonif ócio José Tamm de Andrada

LEI N. 9 6.674, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Centro Espí-
rita Caminheiros da Verdade", associação civil, com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

LEI N.9 6.675, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Clube das Mães
Nossa Senhora Aparecida", com sede na Cidade de
Governador Valadares.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, com seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'	Fica declarado de utilidade pública o "Clube das
Mães Nossa Senhora Aparecida", com sede na Cidade de Governador
Valadares.

Art. 2.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. -Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Centro Espí-
rita Caminheiros da Verdade", associação civil, com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3• 9	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram, e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTôNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Mánoci Garcia Vilela
l3onif ócio José Tamm de Aridrada

LEI N.9 6.676, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, a "Santa Casa e
Maternidade Nossa Senhora de Fátima", com sede
ria Cidade de Estiva,

O I'ovo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Santa Casa e
Maternidade Nossa Senhora de Fátima", com sede na Cidade de Estiva

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

1
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Mdnoól Garcia Vilela
Bonifácio José Tarnm de Andrada

LEI N.9 6.677, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Banda Marcial
do Colégio Coração de Jesus", da Cidade de Var-
ginha.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.° - Fica declarada de utilidade pública a "Banda Mar-
cial do Colégio Coração de Jesus", (Ia Cidade de Varginha.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.678, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Conselho Par-
ticular da Sociedade de São Vicente de Paulo",
com sede na Cidade de Vespasiano.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p0r seus representantes,
decretou e eu, cru seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública o "Conselho
Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo", com sede na
Cidade de Vespasiano.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•Q	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bon ifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.679, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação Bra-
sileira de Odontologia" - Subseção de Divinóplis,
com sede na Cidade de Divinópolis.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Brasileira de Odonto1oia" - Subseção de Divinópolis, entidade com
sede na Cidade de Divinópolis.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTôNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tanim de Andrada
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LEI N.ç, 6.680, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a natureza dos cargos e funções
exercidos por oficiais e praças da Polícia Militar na
Secretaria de Estado da Segurança Pública e dá
outras providências.

O Povo do Est:ido de Minas Gerais, por seus representantes,
dcci etou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. l. Os cargos e funções exercidos por oficiais e praças
(Ia Polícia Militar nos diversos setores da Secretaria de Estado da
Segurança Pública são considerados de natureza policial-militar, para
fins de direitos e vantagens previstos no Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar, contido na Lei n. 0 5.301, de 16 de outubro de 1969.

Parágrafo único Ao ocupante de cargo de provimento em
comissão será assegurado o direito á opção pela remuneração per-
cebida em razão de seu cargo de provimento efetivo, acrescida de
uma gratificação de 20% (vinte por cento) do valor atribuído ao
símbolo de vencimento do cargo de provimento em comissão que
ocupar.

Art. 2.° - Não se aplica aos oficiais ocupantes de cargo em
comissão, na Secretaria de Estado da Segurança Pública, o disposto
no artigo 17 e seu parágrafo único, da Lei n. 0 5.301, de 16 de outu-
bro de 1969.

Art. 3,0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4,0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Venício Alves da Cunha - Cel.
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LEI N. 9 6.681, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Dá nova redação ao artigo 1 . ? , da Lei n.° 6.605,
de l'í de julho de 1975.

O Povo do Estado de Minas (era is, por seus represen tantes,
(leeretou e eu. ciii 51(1 f1011l(, sanciono ii s(guiflt(' lei:

Art. 1.0	O artigo 1.0 , da lei n. 0 6.605, de 14 de julho de 1975,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Par-
que Estadual da Serra (lo Cipó, com álea aproximada de 27.601)
(vinte e sete mil e seiscentos) hectares, compreendendo, parte da
Bacia (1c) Rio Cipó, especialmente as bacias de seus formadores,
Ribeirão Mascates e Ribeirão Gaviões ou Areias, nos Municípios de
Jaboticatubas, Ilabira, Itambá do Mato ])entro e Santana do Riacho".

Ari. 2.0 -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 9	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tao inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO Al]RELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
.4gripino .4bruimches Viana

LEI N. 9 6.682, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder E.reculivo a fazer reverter ao
património da Prefeitura de Joaíma imóvel havido
pclo Estado em doação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ari. 1 . 0 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter
ao patrimônio do Município de Joaíma imóvel recebido em doação
da Prefeitura Municipal e objeto cia Lei n. 0 322,ile 22 de agosto de
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1964, registrado no Cartório (le Paz e Registro Civil daquela cidade
e Comarca dc Jequitinhonha, no Livro (Te Notas n. 0 44, folhas 3 e

verso a 4 e verso.

§ 1.0- - O imóvel a que se refere o artigo é SitUa(l() na zona
urbana da Cidade de .Ioaíma, nas confluências das Ruas Oswaldo Cruz

e Rui Barbosa, e tem a área de 1 . 000 rn2 (hum mil metros quadrados).

2. -- - A reversão autorizada deve-se ao não cUII1pFii110.fl°

pelo Estado, (Ias finalidades da doação, constantes da cláusula ex-

pressa.
Art. 2. - O imóvel, objeto da reverSao, destina-se ó construção

dos Anexos do Hospital local, pela municipalidade-

Art. 3. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art . 4. - - Revogam-se as disposições CIII contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencei', que a cumprame façam cumprir,
tão inteiramente ('01110 nela Se (OfltéI1I

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de

novembro de 1975.

ANTÔNIO A1JRELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 6.683, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza a reversão (te imóvel ao patrimônio do

Município de Monte Comido.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01' seus representantes,

decretou e eu, cmii seu nome, SnC io no a seguinte lei

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a reverter, sem

ôflU5 para (1 Estado , ao pati'iflIôfliO (lo Mllflicípio (te Monte Carmelo,
o terreno que lhe foi doado, conforme escritura lavrada no livro n.

60, às fls. 153 a 155v, em 6 de abril dc 1954, do Cartório do 1.
Ofício (te Notas daquela Comarca, e registrada em 7 de abril de 1954,
ás fls. 91, do li\'l'() n. V 3-F, sob o n. 9 6. 579, do Cartório (Te Registro

de Imóveis local, com  área (te 14.040 ii,2 (quatorze mil e quarenta

metros quadrados), medindo 130 111 (cento e trinta metros) de frente

para a Avenida Olegám'io Maciel; 180 in (cen lo e oitenta melros) para
a Rua Cinco; 108 rii (cento e oito metros) para a flua Três e 130 iii
(cento e trinta metros) para a Rua Marinho Dias

Art . 2.1 -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art . 30	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (lUCIfl o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 10 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.Q 6.684, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação
Recreativa Minas Brasil", com sede em Belo Hori-
zonte.

O Povo (to Esta(lO de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu. cio seu iloine, sancuonhl a seguinte lei

Art. 1 . 0 -- Fica declarada (te utilidade pública a "Associação
Recreativa Minas Brasil", ('010 sede em Belo Ilorizonte

Art . 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39 ___ Revogam-se as (liSl)OSiçÕes em contrál'io)

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em lIdo Horizonte, aos 11 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
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LEI N.9 6.685, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Hospital João
Henrique", cm sede na Cidade de Conceição das
Alagoas.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 .Q
	F'ica declarado (te utili(la(le pública o "hospital João

Henrique", Cofli sede na Cidade de Conceição (Ias Alagoas.

MI. 2.' - Esta lei entra eia vigor na (lata de sua publicação

Art. 3." - - Bevoganise as (hisposiçãs em contrário

Mando, portanto, a todas 'asautorid ides, a (lueln o conheciiiieflto
e execução desta lei pertencer, que a cuuipraul e façam cumprir,
1 o inteiramente como nela se con télil

Dada na Palácio da Liberdade, era Belo 1 lorizonte, aos 11 de

novelTi lira (te 1975

ANTôNIo AUREL!AN() CHAVES 1)E MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Borrifócio José Tamrii de Andrada

LEI N.° 6.686, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "São Vicente
Esporte Clube", de São Vicente de Minas-0

 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. -- Fica declarado de utilidade pública o "São Vicente

Esporte Clube", agremiação desportiva e cultural, com sede na Cidade

ole São Vicente de Minas.

Art. 2." = Esta lei entra em vigor na data de sua pubhicaçao.

Art. 3.' -- Revogam-se as, disposiÇoes ei'.i contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

])ida no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 (le
novembro de 1975.

ANTÔNIO A URELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.687, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade Pública o "Operário Es-
porte Clube", com sede na Cidade de São Gonçalo
do Rio Abaixo.

O Povo do Estado ole olinas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, Sancione a seguinte lei

Art. 1.'	Fica (leclai(to dc utilidade pública o "Operário
Esporte Clube'", com sede na Cidade ole São Gonçalo do B ia Abaixo.

Art. 2." --- Esta lei entra em vigor na (lata de, 	Publicação.
Mg 3.'	- Revogaiii-o as (lispasições (111 contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conllecijuenlo
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam c11111 1)tão in teiramente com () ii ei a se contém.

Dada no Palacjoj oli l,ffierdade, ('III Belo Ilorizunle, aos 11 (tenovembro de 1975.

ANTÔNIO AURELJ,INO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tarnm de Andrada

LEI N.9 6.688, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1975

Dá a (I('flOflhi1!(Içã ( de "lVitson Alvarenga de
Olivejr," ao Fórum da Comarca de Rio Piracicaba.

O Povo (lo Estado de Mia:o; Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a Seguinte lei:
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Art. 1. - O Fórum da Comarca de Rio Piracicaba passa a
denominar-se "Wilson Alvarenga de Oliveira".

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 12 de
novembro (le 1975.

ANTÔNIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tainm de Andrada

LEI N. 6.689, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a identificação dos estudantes do
Sistema Educacional de Ensino e dá outras provi-
dências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- As carteiras de identificação dos estudantes do
Sistema Estadual de Ensino serão emitidas, anualmente, pela direção
do estabelecimento em que o aluno estiver matriculado, ou pelo
órgão ou entidade estudantil, regularniente constituído, a que o
aluno estiver vinculado.

Art. 2. A renda proveniente da emissão das carteiras de
identificação estudantil será destinada a cobrir o seu custo e O

saldo que se apurar será aplicado em bolsas de estudos para alunos
carentes e na manutenção olos órgãos ou entidades que as emitirem.

Parágrafo único -- A contribuição pecuniária do educando,
para a expedição (Ia identidade estudantil, não poderá ser superior
àquela anualmente fixada pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 3v As carteiras de identidade estudantil assegurarão
ai) portador, nos limites do Estado, os direitos assegurados aos estu-
dantes pela legislação estadual e federal

Art. 4•0 = Os diretores de estabelecimentos de ensino que
atestarei!) condição de estudante para pessoas não matriculadas, po-
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(lerão ficar impedidos de exercer cargo público estadual no período
de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções penais.

Parágrafo único - Se o agente for funcionário público esta-
dual, ser-lhe-á também aplicada a pena de (icmissão, na forma cio
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais.

Art. 5, - As carteiras d identificação) dos estudantes do Sis-
tema Estadual (te Ensino, serãoi padronizadas por Resolução do
Secretário de Estado da Educação.

§ 1. - O Secretário de Estado da Educação fixará, por Re-
solução, as normas a serem observadas pelos estabelecimentos e es-
tudantes para expedição das identidades estudantis.

§ 2. -- Até que se estabeleça a padronização prevista nesteartigo, as carteiras (te identificação ) serão enhiti(Ias de conformidade
com o modelo adotado pela entidade que as expedirem.

§ 39 - Enquanto não for fixada a contribuição pecuniária
prevista no parágrafo único, do artigo 2.9, (lesta lei, a entidade
que expedir a carteira (te identificação não poderá cobrar impor-
tância superior àquela cobrada na última expedição.

Art. (. - Esta lei entra em vigor na data (te sua l)ublicação.
Art. 7•1 -- Iievogamse as disposi ções em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertenco r, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela sc contém.

;-
Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Ilorizonte, aos 14 denovembro de 1975.

ANTôNiO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N. 9 6.690, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao pa-
trimônio do Município de São Francisco, imóvel re-
cebido em doação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cmii seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente corno nela se contém.

1)0(10 no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de
flovellll)i'o de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6.692, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de
Minas Gerais para o exercício financeiro de 1976.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu fome, sanciono a seguinte lei

O orçamento (II) Estado (te Minas Gerais, para o
exercício financeiro (te 1976, composto pela receita e pela despesa
do Tesouro Estadual, compreendendo a Administração Direta e In-
direta, estima a receita geral em Cr$ 11.487.852. 400,00 (onze bilhões,
quatrocentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e dois
mil e quatrocentos cruzeiros) e fixa a despesa em igual impor-
tância.

Art . 2. A receita será realizada mediante arrecadação dos
tributos, rendas e outras receitas correntes e (le capital, na forma
da legislação em vigor, obedecendo o seguinte desdobramento:

1 - RECEITA 1)0 TESOURO

1.1	RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Receita Patrimonial .....

Receita Industrial .....

Transferências Correntes

Receitas Divers,s .....

Cr$ 1,00

6.682.911.200

5.687.354.000

442.168.000

46.270.000

155.310.800

331.808.400
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Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorlla(lO a reverter ao
patrifliôfli() do Município de São Francisco o lote de terreno urbano,

com a área de 443,52 m 2 (quatrocentos e quarenta e três metros e

cinqüenta e dois decímetros quadrados), situado i Av. Presidente
Juscelino, imóvel transcrito no Registro de Imóveis daquela comar-

ca sob o n. V 17.872, às fis . 1 do livro n. 3v, recebido pelo Estado

ciri doação.
Art . 2. - - A reversão autorizada no artigo 1.' prende-se ao

não cumprimento, por parte do executivo, das finalidades (Ia doação.

Art . 3.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art . 4 . "	1 	as disposições em contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução (lesta lei pertencer, (I I.i(' a cumpram e façam cumprir,

tão iii teiramflen te como nela se coil tiii

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo horizonte, aos 17 de

iioveinl.ii'o de 1975

ANTÔNIO A URELLINO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. Q 6.691, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975

I)cclura de utilidade pública (1 "Associação de

Proteção à Maternidade e à Infância e Hospital

Santa Mônica " , conm sede na Cidade de I)iuinolôndia

de Minas.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, cio seu nome, SaflCiOfl() a seguiiite lei

Art. i. ,, --.- Fica declarada de utilidad e pó hlica a "Associação

(te Proteção à Maternidade e à Infância e 1 tospital Santa Mônica",

com sede na Clii a( ,je de 1) iviriolând ia de Minas.

Ar[. 2: - - Esta lei entra cmii vigor na data (te sua publicação.

Art. 3. - - Revogam-se as disposições cai contrário.

L
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Departaul(nt () de Representação do Estado de
Minas Gerais em Brasília ..........

Secretar
ia de Estado do Planejamento e Coor-

cienação Geral ..................

Secretaria de Estado de Administração .

Secrc'!ui'ja de Estado ilo Interior e Justiça

Imprensa Oficial do E tado de Minas Gerais

Secretaria de Estado da Fazenda ........
Ministério1 Público...................
Departamento Jurídico 11(1 Estado (te Minas

Gerais	......................
Secretaria de Estado do Governo ........

Encargos Gerais do Estado ............

Agricultura ..........................

Secretaria de Estado da Agricultura ......

Encargos Gerais do Estado ............

Comunicações	......................

Conselho Estadual de Tcleconiunicaçõc. s de Minas
Gerais	......................

Defesa A'icioi,o,l e Segurança Pública ........

Secretaria de Esta Ii) da Segurança Pública
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1.2	RECEITAS DE CAPITAL
	

3.918.817.900

Operação de Crédito ....1 .828.600.000

Alienação <te Bens Móveis
e Imóveis .........52.000. 000

Transferências de Capital . 2.038.217 . 90))

TOTAL ...........	 10.601 .729.100

2	Receita dos órgi'ío.s da Adminis-
tração	Indireta	(excluídas
transferências do Tesouro)

	 886.123.300

TOTAL GERAL DA RECEITA
	 11.487.852.400

Art. 3• 1' --- A (leS))eSa sei'ó realizada segundo a discriminação
(105 anexos, que apresentam a sua composição por Função, Órgão,
Categoria de Programação e Categorias Econômicas, conforme o
seguinte desdobramento sintético

1 PROGRAMAÇÃO À CONTA 1)E RECURSOS 1)0 TESOURO:

FUNÇÕES E ÓRGÃOS	 Cr$ 1,00

Legislativa ..........................98.769.200

Assembléia Legislativa do Estado ole Minas
Gerais ........................	69 .902.900

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
	28.827.300

Encargos Gerais do Estado ............	39.000

Judiciária ........................	105.052.000

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
	44.503.500

Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais
	6.718.300

Tribunal de Justiça Militar do Estado (le Minas
Gerais ........................	3.906.101)

Justiça de Primeira Instância ..........	49.729.100

Encargos Gerais cio Estado ............
	195.000

480.300

37.998.400

48.467.300

24.456.500

41.497.000

293.304,100

32.924.400

3.568.600

19.353.400

2.285.792,000

570.985.500

121.078.500

449.907.000

4.124.100

4.124.100

848.286.500

199.322.000

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais .	636.952.500
Encargos Gerais do Estado) ............12.012.000

Desenvoleinie, i (o Reqioiioj ..............1 .083. 145 .6(11)

Encargos Gerais (lo Es1do ............1 .083.145. 604)

Educação e Cultura .................... 1.434.865.30))

Admuiislruçao e Plu,iejafl,enlo ............ 2.797.164.400

Gabinete Militar do Governador do Estado . .	6. 685.700

Assessoria Técnico-Consultiva do Governador	2.636 .700

Secretaria (te Estado W l('HÇão ........1 .383.563.00))

Conselho Estadual de Educação ........2.043.400
Conselho Estadual de Cultura ............715.80))

Arquivo t'Úl)licO .nc ...................1 .656.100

1	L



1	- 181 -- 180 -

Coordenadoria de Cultura	 .
Encargos Gerais do Estado ............

Energia e Recursos Minerais ..............

Encargos Gerais do Estado ............

Habitação e Urbanismo ..................

Agricultura ..........................

Fundação Rural Mineira-Colonização e Desen-
volvimento Agrário ..............

Instituto Estadual de Florestas ..........

670.484 .000	Desenvolvimento Regional ................

179.500.500 Comissão (teDesenvolvimento (lo Vale do Je-
(JUltmnhonha ....................

3.646.000
43.241 .000

670.484.000

299.907.000

283.500.000
16.407.000

4.200.000

4.200.000
Secretaria dc Estado de Obras Públicas .	119.789.300

Encargos Gerais cio Estado ............	59.711.200

	

Indústria, Comércio e Serviços .............	1.018.450.000

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e

	

Turismo ......................	14.492.000

Encargos Gerais do Estado ............	1.003.958.000

Saúde e Saneamento ...................... 405.640.300

Secretaria de Estado da Saúde ..........149.627.300
Encargos Gerais do Estado ............256.013.000

Trabalho ........................... 10.964.700

Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social
e Desportos ..................10.889.700

Encargos Gerais do Estado ............75.000

Assistência e Previdência ................ 694.624.000

Encargos Gerais do Estado ..............694.624.000

Transportes ........................ 679.373.000

Encargos Gerais do Estado ..........679 .373.000

TOTAL ............................10.601.729.100

TRANSFERÊNCIAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Administração e Planejamento ............ 41 .933.000

Fundação João Pinheiro ..............26.433.000
Centro Tecnológico de Minas Gerais	 15.500.000

Educação e Cultura ......................

Autarquia Estádio Minas Gerais ..........
Comissão de Construção, Ampliação e Recons-

trução de Prédios Escolares ..........
Conselho Regional de Desportos ..........
Diretoria de Esportes de Minas Gerais .
Fundação de Arte de Ouro Preto ........
Fundação Estadual (te Educação Rural "Helena

Antipoff"	....................
Fundação "Escola Guignard" ..........
Fundação "Herinantina Beraldo" ........
Fundação Palácio das Artes ............
Fundação Pandiá Calógeras ..............
Fundação (te Educação para o Trabalho de

Minas Gerais ..................

Fundação Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico ..............

Fundação Universidade Mineira de Arte .

Energia e Recursos Minerais ..............

Departamento de Águas e Energia Elétrica

Habitação e Urbanismo ....................

Autarquia Superintendência de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana (te Belo Hori-
zonte	........................ 25.394.000

30.145.000

10.000.000

7.116.000
100.000
650.000
310.000

604.000
78.000

484.000
2.856.000
3.964.000

403.000

2.707.000

873.000

95.749.000

95.749.000

25.394.000

ml
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Saúde e Saneamento	 .	30.773.000

	

Fundação Estadual de Assistência Leprocomial
	

8.913.000

Fundação Educacional de Assistência Psiquiá-

	

trica........................	10.099.000

Fundação Estadual de Assistência Médica e de

	

Urgência ......................	8.407.000

	

Fundação "Ezequiel Dias" ............
	3.354.000

r.ssis!1iicu e Pecv jdéJlc j (I .................. 21 .787.000

Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor	21 .787. 000

Transporte .......................... 679 .373.000

Departamento de Estradas de flodageni	 679.373.000

TOTAL DA A1)MINI gTBAÇA0 Nl)TRETA 1.229.261. 000

II	PROGflAMAÇÃ() À CONTA DE IIECIJBSOS
PRóPRIOS 1)A At)MINISTRAÇÃ() INDIBETA	886 .123.300

TOTAL GERAL DA DESPESA ........11.487.852.400

Parágrafo único -- As despesas (los órgãos da Administração
Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, realizadas com
recursos próprios e transferências, serão discriminadas em seus
orçamentos, aprovados em coti furta i(lad e com a legislação vigente,
OS quais deverão apresentar a mesnia forma do Orçamento Geral do
Estado e conter as d iseri ai nações por Funções, Programas, Sub-
programas, Projetos e Atividades.

Art. 49 Durante a execução orçainen tária, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de
20% (vinte por cento) tia despesa orçamentaria, podendo para tanto,
e Se necessário, au ula I) i'td OU 1 'tal IIiC t( tlolaçoes o:çarnentarias.

§ 1.'> - A supementaçõo tte dotações de serviços industriais
será feita até o limite das arrecadações correspondentes.

§ 2. -- Serio suplefl1cfl lados pelo valor cio excesso de ar-
recadação efel ivanuen te realizada sobre apecvisão orçamentária, os
créditos orçamentários que corresponderem à aplicação tio produto
(te receitas vinculadas, não se ajiliran lo a este parágrafo o limite
fixado no artigo.

§ 3. Serão dispensados os decretos de abertura de créditos
nos casos em que a lei determina a entrega, com forma automática,
dos produtos dessas reeeits aos órgãos ou fundos ,i estiverem

vinculados.
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Art. 5. -- O Governo aplicará a importância de Cr$....
600.000 - 000,00 (seiscentos milhões (te cruzeiros) do Fundo de De-
senvolvimento Econômico e Social na programação adicional de de-
senvolvimento, pata atender aos diversos setores econômicos e So-
ciais, segundo as diretrizes e prioridades do Plano de Governo.

§ 1. O produto de excesso de arrecadação das receitas
tributárias, bem como de outras receitas destinadas a investimentos
especiais (lo Governo Estadual, será utilizado pala suplementar a
prograinaço 5diCitnal ule d(senvolvinlent(

l)urnnte a execução orçamentária os recursos do Pro-
grama a que se refere o artigo serão utilizados para o financiamento
de projetos e ativi(la(les incluídos no Orçamento, ou de outros neces-
sários à execução dos programas coni itios no Plano de Governo.

§ 3. -- Às suplementações necessárias ao cumprimento do
artigo, não se aplica o limite referido no eaput (lo artigo anterior.

Art. (i.' - - Fica o Poder Executivo autorizado a criar unidades
orçamentárias, projetos e a ti v itlad es para aten ti er a necessidade de
regionalização do Orçamento.

Art . 7•0 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito por antecipação da receita, mediante a emissão de
títulos da Dívida Pública Flutuante e Etupréstinios Bancários, até
o limite e nas coutlirõs previstas na Constituição Federal e na
Resolução n. 9 92, de 27 de m veio bro ti e 1970, tI o Senado Federal.

Art . 8.Q 	Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operações de Créditos no País e no Exterior, até o limite de Cr$
1.828.600. 0(10,)))) (uni bilhão, oitocentos e vinte e oito milhões e
seiscentos mil (-eUzeirta;), sendo no mínimo Cr$ 540.000.000,00
(quinhentos e quarenta milhões de cruzeiros) para o giro da (lívida
pública, de aeor(lt) com o disposto nos parágrafos 2. Q e 3.°, (lo artigo
7.1 da Lei Federal n.° 4.320. de 17 tie março de 1964, observado
o disposto na Consiituição Federal e na Resolução n. 58/68, do
Senado Federal.

Art. 9. Na forma do altigt 66, da Lei Federal n. 9 4.320,
de 17 de março de 1064, o Poder Executivo, por decreto e no interesse
da Administração, poderá tlesiguar órgãos centrais para movimenta-
ção de dotaçães taça tu ri tárias atriboidas às diversas Unidades Or-
çamenlárias.

Art. 10 - Esta lei vigorará durante o exercício de 1976, a
parti!- de 1.ç de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portaolo, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir.
tão inteiramente coma nela se contém.

1i
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Perina JLEI N. 6.693, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Aprova o II Plano Mineiro de Desenvolvimento
Económico e Social para o quadriénio de 1976 a
1979.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. São aprovadas as diretrizes estabelecidas no II Pla-
no Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, para o qua-
driênio de 1976 a 1979, com as ressalvas constantes do Anexo da
presente lei.

Art. 2. -- O Poder Executivo é autorizado a adaptar o plano
às condições emergentes, atualizando, para esse efeito, os elementos
quantitativos a que se refere.

Art. 3•Q	Esta lei entra cmli vigor na (lata de sua publicação.

Art. 4•9	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamin de Andrada
Venício Alves da Cunha, Cel.
João Camilo Penna
José Fernandes Filho
Clmispiin Jacques BIOS Fortes
Dano de Faria Tapares
Mário ASSUd
Paulo Camilo de Oliveira Penna
Fernando ,Jorge Fagundes Nelto
Agnipino Abraiiches Viana
Lounival Brasil Filho

ANEXO CONTENDO AS RESSALVAS DE QUE TRATA O ARTIGO
1. 1)1 LEI N. 6.693, DE 26 DE NOVEMBRO 1)E 1975

RESSALVA N.' 1

2 . 4 . 1 .	eguranç(, e Trânsito

O desempenho no período 1970/1974 conduziu essas ativida-
des a objetivos e m	setas etoriais, I)uscanol() essencialmente a preser-
vação e nianutencár ) da or(lemfl pública e da segurança interna, l)emfl
Couro a execução (la legislação (te trânsito; ocorreu acentuado grau
(te Coerência entre as ações desenvolvidas e os objetivos definidos.

As entidades que integram o Sistema emim priram programas
compatíveis, dentro (Ias grandes linhas (te segurança interna. No
trânsito, (lesenvoive-se a muentaliolaile (te que não se trata ole uma
álea apenas policial, mas taiiibémn de plan ejamen lo.

A desintegração intersistêniica, porélil, conduziu o setor a
exercer atribuições nas áreas de Educação, Obras, Trabalho e Ação
Social. A extensa área tei'ri tonal, bem como sua significativa popu-
lação os escassos recursos de toda natureza, Processos administrativos
obsoletos, e :i des j) roporcion alidade na relação polícia/habitante CoflS-
itu í ram e const ituein óbiecs à aç,-jo d o Sistema.

Diversas situações rontinuani atuandO couro forças restritivas
e iliIpe(l ifl lo a 01)1 (flÇã(.) de mimellior per/ÚIman( .e da Secretaria de
Estado da Segurança. Estas forças se encontram ligadas, principal-
mente, a aspectos de organizaçao funcional, prod utividade, inovação
tecnológica, recursos humanos e materiais e responsabilidade pública.

O problema a nível de decisão govern alilen tal equaciona-se
com o (illpflgo de tiiii liIOdel() coliceitimal lastreado em três pontos
fum t amnen tais, que se convencionou chamar de "Objetivos Atuais
Estratégicos" ( OAE) , a saber

:i)	crnliic (l( cilii j iial j darIe no Elado do	liflas Gerais:
b) integrar a Polícia à comunidade a que serve;
C ) ( lotar a Polícia dos instrumilontos necessários ao cumpri-

mento da sua missão.
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Esta definição fundamentou-Se na importância de se avaliar a
real situação do Sistema (te Segurança, não somente para (leSCOflCefl-
lraçao, interioriZaça() e ampliação (te suas atividades, mas para sua
própria sobrevivência, afetado como está por tinia série de fatores
adversos . Muitos (teSt(S faIOl'('S decorrem (te fenômenos compor-
tamentais e ( te estral i ti cações de valores so')c io-cul turais generaliza-
dos, ainda hoje, em diversas regiões do Estado.

Por outro lado, o próprio desenvolvimento econômico gera
(lisfunçoes que obrigam o Setor de Segurança a uma análise perma-
nente d sses fenómenos, (te 10(1(1() a possibilitar um (tesenipenho cada

vez melhor (te seus (')l5OS

Inserir no (( n texto (1(1 planeaaiento global (lo Estado as di-

retrizes d o Sistema, possibilita reflexões sobre a reavaliação e re-
dimensionamento do objetivo da Política, definido pelo Governador
(lo) Estado fl() calop(( (la Segurança, que consiste em "coinpatibili-
zar a segurança ao estágio de (1 esenvolv iniento alcançado pelo Estado".

Para tanto, pretende-se, a partir (lesse objetivo, transformar
dita orientação básica em programas que viabilizem, cone retamente,
as metas (leterm ina( tas

RESSALVA N, 2

3.1.2. 	ej,irança e Trónsilo

Identificados os pontos críticos, evidenciados 110 diagnóstico

da área de Segurança ' Trânsito, a superação (tos mesmos se prende
à implemcntaçaO( de Programas de Modernização Administrativa
e (te Forni ço e '1' rei namnen to de Pesmal, a saber

Implantar uni s istema de P1 aflejalliefl to integrado consubs-

tanciado na centralização

(lo plano eSt('t tégieo

da coordenação geral;

(1(1 con trote global (Ias atividad es, e na descentralização

(lOS planos de açãO

da execução

dos controles especifiCOS.

-- Reestruturar e raci onahzar organ izacionainiente a Secre-
taria de modo a adequá-la ao exercício das suas atribuições:

descentralizando o processo decisório a níveis (te respon-
sabilidade cOnipa Ljveis com a hierarquia e (leu 1 ro de uma
sistemática (te descrição de responsabilidades e atribui-
ções dos cargos que (tIliliflua OS passos a efetuar na rea-
lização do trabalho;

estabelecendo UIfl sistema integrado (te informações (ban-
cos de (1 e dos) que permita o seu fluxo permanente, neces-
ário à tomada de decisões CIII tempo hábil, fl(S áreas de

atividade policial e (te apoio;

utiliz.lm1(t() procedimentos (te organização e métodos com
vistas ao estahekcimnento de índices e padrões (te produ-
tividade como o propósito (le racionalização, (letel'm inação
(1L' Piorda(se imnp]ammtaçâo (tL' IlOVOS 5l'ViÇ0S

redimnensionando, reavaliando e revendo a distribuição es-
pacial (Ias unidades regionaisde polícia e implantando

e efetivamente novas delegacias de polícia.

Suprir, pm'ogressivanmen ie, as unidades operacionais de
instalações físicas, equipament)s, nia teriais, veículos, e (II' Um Sis-
tema (te telecomunicações condizente ('01(1 as flecessi( tad s (la (tefeSa
social (lo) Estado e adequado ao coiiihal eàcr imo ilia tida te:

adquirindo '( ipaiaeml Los e iP k rleis, oferecidos pela tec-
nologia miiodcna, bena eomo(( adaptando e m'eo'ond iciomiando
os (xislenteS;

estahe!eeendo uni Sisteia de Telecomunicações conipa-
ívml eoai as necessidades e x i gidas pela segurança;

renovando) e llflpliafldo, aduouarido às necessidades opera-
cionais e administrativas, a frota (te veio'ulos

eoiisftindo, adquirindo e reloiniando instalações neces-
sárias ao (las unidade:; da Seci'etai'ia (te
Segurança Pública, apm'oo'titando, quando possível, re-
('ursos físicos e Materiais da o'omummi:tade, que possam ser
integrados a este subprogramna

-	l)c'finii' 11111:1 política (te (les(mlvotv imimento( de pessoal vol-
tada pala a cl:'v ação <t<os níveis (los S<9' ÇOS (te segurança Pública,
objetivando ''	Fada1jv:( redução (I(5 mndic ' s (lo' cm':moinalid:ol<:

o'onsutidando a legislação (te J)L'ssOoll ('Xis[elite, atualizando-
-a ciii função dos otijetivos atuais estratégicos da Secretaria
ole Estado da Segurança Pública;

11
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• implantando, ao lado elo treinamento operacional, discipl i
-nas (te COLlteÚ(I() comportainental, com o propósito (lo es-

tabelecimento de Ulfla unidade de (toUtrifla

• COflhee'Cfl(l() a criminalidade flaS suas condicionantes po-
líticas, C('OflôIfli(iIS e sociais, objetivando a identificação
de tipos e formas (te delitos praticados em Minas Gerais,
bem como as suas iflci(lêflCiíIS no tefiIp() e no espaço;

•

	

	 das carreiras policiais, procurandoampliando os quadros 
atingir o oplimum populacional policial (to Estado;

• descrevendo (IS cargos da Secretaria ele Estado da Segu-

rança Pública, COITI especificaçao ole responsabilidades,
atribuições, requisitos, direitos e seu respectivo esque-
tua operaeional

• analisando a rotatividade interna (10 policial para, se
aconselhável, estabelecer-se uma política de fixação de
Pessoal;

• estabelecendo pa(trões, com o objetivo (te permitir a ava-
liação (te desempenho, o controle e a fixação ele critérios
favoráveis a uma política de promoções e remanejamento
tecnicamente encaminhado

• criando Uni sistema (te auditoria de pessod

• definindo uma política de pessoal para os cargos não
policiais, fixando a; cLottgorias profissionais dc interesse
(Ia Secretaria (te Estado da Segurança Pública Ciii um

quadro próprio

RESSALVA N.' 3

3 . 1 , 4 .5.	- Programas do' Obras para o Setor Segurança e
Trânsito

t)) delegacias regionais.

LEI N.9 6.694, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre declaração de bens de Presi-
dentes e Diretores de órgãos da Administração In-
direta do Estado.

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Os nomeados ou eleitos para cargos de Direção
Superior das entidad es integrantes (Ia Administração Indireta do
Estado farão declaração de bens no ato (ta posse e ao se afastar.

Pa rági-a fo Único -- A declaração será registrada em Cartório
de Títulos e Documentos (Ia Capital.

Art . 2. 1	Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.
Au. 3. -	Revogamii-se as disposições CIII cofltl'áPi()

Mando, portanto, a todas as autoridades, a citiem o conhecimento
e execução olesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente ('Om() nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, t'iii Helo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO (]H1 1'I I)! MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.°6.695, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Dá nova redação ao artigo 6.0 da Lei n. 0 6.303,
de 1.0 de maio de 1974, que dispõe sobre a Região
Metropolitana de Belo horizonte C dá outras provi-
dências.

O Po'o do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

1.'	O artigo (L' da Lei ii.' 6.303, de 1.' de maio de
1974,  passa a ter a seguinte redação

"Art. 6." - - O regime (lo' pessoal da autarquia, será
O da legislação trabalhista

Art . 2." - Esta lei entra cm vigor na (lata (te sua publicação.

Art. 3." ----- Revogam-se as disposições em contrário

Mando, portanto, ,o 	as auloridade,a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencei-, que a ('(Impralil e façam cumprir,
tão inteiramente comocomo nela se contém

Dada no Palácio (111 Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELL1NO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João (amilo Penna
Paulo Cwnilo de O. Penno
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LEI P4. t, 6.696, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Inclui cor(/os no Anexo 1 do Decreto n. 16.409,
de 10 de julho de 1974

() POVO (II) Estado (te Minas (ierais, por SeUS representantes,
decretou e eu, ciii Seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1: - Fnain ifl(lUídOS 110 Grupo de Execução (EX),
cons'ianh do Anexo 1 do l)ecreto o. 16.109, de II) de julho de 1074,
os seguintes cargos de proviioiito CIII collilSSaO

3 (três) cargos (te Comandante de Avião, sinibolo \'-GS;

3 (três) cargos dc Co-Pilota de Avião, símbolo V58;

1 (11,11) cargo de Mcc ánico de Manutenção de Aeronaves,
símbolo V-55;

1 ( :a ro) cargos de Auxiliar de Manutenção de Aeronaves,
símbolo \'-45.

Parágrafo único	Os cargos (te que Iii(.IiI (( IiSão1O São de re-
ci'utaniento amplo e lotados mediante decreto.

Art . 2. - O da hora-voo, devida a título (le produti-
vid a' te, secá revisto, quando julgado conveniente, de forma a pos-
sibilitar a sua atualização coni OS índices (le correção salarial na
forma prevista no Decreto i. 15. 407, de 16 de abril de 1973.

Art . 3•Q	As despesas decorrentes (lesta lei correrão à
conta (te (lotações orçamenta rias próprias-

. t' -

	

	Esta lii enl y:i cio Vii.Oi' lia (lata dc sua publicação.

(IiSpOSIÇOCS efll contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (IC111 O conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, cue a cum prato e façam cumprir,
Ião init.'i ranun te ('0111)) fl1( cii' contém.

li)) Palácio clim Lil)eI'da)le, em 1h lo 1 101'izOmitC, tos 26 de
novembro (le 1975.

.4 N1'ÕNI() .4 IJ'RELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
.10(10 Camilo Pennn
Lourivul Brasil Filho
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LEI N.° 6.697, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

1)eelara de utilidade pública a Sociedade "Bern
Estar do Menor", com sede ria Cidade de Sabinó-
polis.

() Povo (lo Estado de Minas 	p01' seus representantes,
decretou e eu, (Iii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. k,	Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
"Bem ESLaI (lo ,li'nor", ('0111 sede na (id;ol& (te Sabinópolis.

Ar!. 2. - - Esta l''I entra cmii Vigor na data (te sua publicação.

3.	-- lft" ogelil-se as d isposições ('111 contrário.

Mnndo, portcmn O, a todas as ciutotidioles, a quem o conhecimento
e execução (testa lei pertencer, (Jili' cl ( umlfl'cl:fl e façam ('umprir.
tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio la Litjc'rdal, elu lido Horizonte, aos 26 de
noveinhrii de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tumin de Andradu

LEI N.c' 6.698, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Sociedade Fi-
lur,nónie(1 Ball(/(( de Música I"IVI!i(' jSCO de Paula",
da Cidade de Teóf ilo Otoni.

() Povo (tu) Esticilo de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, ('til seu notnc', sanciono a seguinte lei:

Art . 1' - Fica declarada (te utilidade pública a ''Sociedade
Filarmônica Banda (te \lúsicii Francisco de Paula'', (la Cidade (te
Tcófil(m Otoni

Art. 2." -	Esta lei ('fltrc( ciii vigumi' lia (]ata (li.' sua publicação.

Ar[. 3. --- levogain-se as disposições ciii contrário

Art

1



il
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
oe eXeCUÇãO (lesta lei pertencer, que a cumpram e laçam cumprir,

tão inteiramente como nela Se contém

Dada no Palácio la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tania? de A zodrada

LEI N.° 6.699, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza doação de imóvel à Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais	FET%EMG.

O Povo olo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eU, em se  fl0100(, sanciono a seguinte lei:

Ar!. 1."	Fica o Po(l(r EXe(UtiV() autorizadoa (luar à Fe-
deração (los Tral):ilhad(ores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais FETAMG urna área de terreno com 300,65 ha (trezentos
hectares e sesenta e cinco ares) situada no Distrito de I)jviSÓpOliS,

Município de Almenara

Parágrafo único	A área (te terreno, (1 e que trata O artigo,
destina-se á instalação de urna fazenda-escola, pela donatária

Art . 2." -- A área ole terreno reverterá ao patrimônio do
Estado, com todas as benfeitorias porvvritura existentes, caso, a
qualquer tempo, lhe for dada olcstin ação diversa da prevista nesta lei.

Art. 3.' -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Art . 4." - flevogani-Se as olispOsiÇ()C5 &'iii contrario

Mand o, portanto, a tod as as ',oUt (uiolades, a quem o conhecimento
e execução olesta lei pertencer, (1'° a cUlTlpl'alfl e cumprir,
tão inteiramente como nela se contém

Dada 	Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de

novembro (lc 1975.

ANTÔNIO AUREIJAN() CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Maiooel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho
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LEI N.' 6.700, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a doar terreno à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na
Cidade de Passos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, coo seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o terreno de proprieda -
de do Estado, com a áreo d(' 855,36 m 2 (oitocentos e cinqüenta C
cinco metros e trinta e seis decímetros quadrados), situado na Ci-
dade de Passos, medin(to 35,70m (trinta e cinco metros e setenta
centímetros) pela Rua Ccl .Joo de Barros ou General Câmara
(ex-Rua do Ouro) e 21,30111 (vinte e quatro metros e trinta centí-
metros) pela Rua Monsenhor João Pedro, confrontando pelos fundos
com o prédio da Escola Estadual \Venceslau Braz.

Parágrafo único --- O terreno objeto da presente doação des-
tina-se à sede da agência post a l -telegráfica daquela cidade.

Art. 2.' Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n.'
1.095, dc 8 de junho de 1954.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELJAN() CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Loa rival Brasil Filho

LEI N. 9 6.701, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras no
Mu nicípio (lO' Grão-Moqol.

O Povo (lo) Estado ole Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu fome, sanciono a seguinte lei:

Ar!. 1. ---- Fica o Poder Executivo) autorizado a alienar ao
preço minimno de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, 30.000
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(trinta mil) hectares de terras no Município de Grão-Mogol, neste
Estado, à Companhia Mineira de Reflorestamento - COMFLOR.

Art. 2.' - A alienação de que trata esta lei, fica condicionada
à prévia autorização do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do artigo 171 da Constituição Federal.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9 6.702, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 6.391.385,60 ao Conselho Estadual
de Telecomunicações - COETEL/MG.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' O Poder Executivo fica autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 6.391 .385,60 (seis milhões, trezentos e noventa
e um mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos)
ao Consejho Estadual de Telecomunicações - COETEL/MG, assim
distribuído:

1 - Cr$ 4.145.695,30 (quatro milhões, cento e quarenta e
Cinco mil, seiscentos e noventa e cinco cruzeiros e trinta centavos),
para atender às despesas com a implantação do Projeto de Repetição
de Sinais de Televisão para o Sul de Minas;

II - Cr$ 2.245.690,30 (dois milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e noventa cruzeiros e trinta centavos), para
atender às despesas de manutenção do Conselho Estadual de Teleco-
municações - COETEL/MG, no exercício de 1975.

Parágrafo único	As despesas referentes ao crédito especial,
previsto no artigo, serão classificadas através de decreto.

Art . 2. Para dar cumprimento ao disposto nesta lei, o
Poder Executivo i fica autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o valor cio crédito especial, cogitado no artigo antcrior, dotações
correspondentes a despesas correntes ou de capital, cio Orçamento
vigente do Estado.

Art . 3.' - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

	

Art. 4•9	Revogam-se as (lisposições cm contrário.

Mando, P0I1afl to, O todas OS autoridades, a quem O conhecimento
e execução (lesta ri pertencer, ([w a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente (01110 nela se contém.

	

Dada no	(ia Liberdade, em 11(11) Horizonte, aos 28 de
noveiribro de 1975.

ANTÔNIO .4URELI.1NO Cli.! VES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Alvaro Fortes Santiago, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

LEI N.9 6.703, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

Deelurci de utilidade pública o "Clube dos Ma-
cacos de Guaxupé', com sede na Cidade de Guaxupé.

O Povo do EStO(IO de Minas Cerais, por sCUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1. -- - Fica declarado de utilidade Pública o "Clube dos
Macacos de Guaxupé'', <,on, Seo& na Cidade de Guaxupé.

Art. 2.	Esta lei entra	vigor na (]ata (te sua publicação.

	

Art. 35 -	'vogan1-sc as (ti S0S ições em contrário.

Mando, portanto, a todas as :iu!oridades, a quem o conhceimento
e execução (lesta lei pe rt(ncer, que a cumpram e façam cumprir,
tão mIei comente conio ml ela se ('011 tém

Dada no Palácio da Lihcrdadí, eni Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO .4 (7RELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

4
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LEI N.9 6.704, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a instituir empresa
pública, sob a denominação de Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMA TER/MG, e dó outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
observada a legislação própria, uma empresa pública sob a deno-
minação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - EMATER/MG vinculada à Secretaria
de Estado da Agricultura e integrada ao Sistema Operacional de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SOAPA), com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia admi-
nistrativa e financeira.

Art. 2. - A EMATER/MG terá sede e foro na Capital do Estado
e jurisdição em todo o território estadual, podendo, por delibera-
ção da Diretoria Executiva, estabelecer unidades regionais e munici-
pais, ouvido o Conselho Técnico Administrativo.

Art. 3•9	O regime jurídico do pessoal da EMATER/MG
será o da Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação
complementar.

Art. 4. - Observadas as condições fixadas no artigo 5•0, da
Lei Federal n.° 6.126, de 6 de novembro de 1974, são objetivos da
EMATER/MG:

1 colaborar com os órgãos competentes da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Ministério da Agricultura na formação e
execução das políticas de assistência técnica e extensão rural;

II - planejar, coordenar e executar programas (Te assistência
técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimentos de na-
tureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e pro-
dutividade agrícolas e a melhoria das condições (Te vida no meio
rural do Estado de Minas Gerais, de acordo com as políticas de ação
do Governo Estadual e do Governo Federal.

Art. 5•Q	O capital social da EMATER/MG será de Cr$
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), representado:

1 - pelo valor da incorporação de bens móveis e imóveis de
propriedade do Estado de Minas Gerais sob a administração da Se-
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cretaria de Estado da Agricultura e que venham a ser discriminados
para efeito de futura incorporação;

II - pelo valor da obsorção do acervo físico e dos saldos
remanescentes da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR),
assumidos pelo Estado nos termos do que dispõe o artigo 7•1 desta Lei;

III - pelo valor do crédito autorizado no artigo 8., desti-
nado a ocorrer às despesas iniciais de implantação e funcionamento
da EMATER/MG.

Parágrafo único - O Poder Executivo designará comissão
especial para proceder à indicação, discriminação e à avaliação dos
valores e bens de que trata este artigo.

Art. 6. O Poder Executivo poderá autorizar o aumento do
capital da EMATER/MG mediante a incorporação de lucros, reser-
vas, transferências orçamentárias e outros recursos, reavaliação e
correção monetária do ativo e participação da administração in-
direta do Estado, da União e dos Municípios, assegurada, sempre, a
participação majoritária do Estado.

Art. 7•Q - A EMATER/MG absorverá o acervo físico, técnico
e administrativo, bem como saldos remanescentes da Associação de
Crédito e Assistência Rural (ACAR), mediante prévio e expresso
consentimento de sua Junta Administrativa, assumindo, em contra-
partida, os seus encargos trabalhistas, inclusive os valores referentes
ao FGTS de seus servidores.

Art. 8. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à
Secretaria de Estado da Agricultura, crédito especial até o limite
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para ocorrer às
despesas iniciais de implantação e funcionamento da EMATER/MG,
podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, até o limite do
crédito, dotações do Orçamento do Estado.

Art. 9•9 - Constituirão recursos da EMATER/MG:

1 - as transferências consignadas nos orçamentos do Estado;
II - os recursos provenientes de convênios, contratos e

ajustes celebrados com a Empresa Brasileira de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural - EMBRATER e outras entidades públicas
e privadas;

III - os créditos abertos em seu favor;
IV - os recursos de capital inclusive os resultados de con-

versão, em espécie, de bens e direitos;
V - a renda de bens patrimoniais;
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VI -- os recursos de operaçai de crédito decorrentes de em-
préstimos e financiainefltOS

VII	as doações e legados que lhe forem feitos;
VIII - recursos provenientes (te fundos existentes ou a serem

criados, destinados a promover o aumento da produção e produti-
vidade agrícolas e a melhoria das condições de vidi rio meio rural;

IX	recursos decurreates de lei específica;
X -- participaça) no resultado econômico apresentado em

cada exercício financeiro, p0r empresas de cujo capital o Estado
detém maioria, de conformidade com o que ficai estabelecido, em
cada caso, pelo Poder Executivo;

XI	receitas operacionais;

XII	outras receitas;

XIII	auxílios e subvenções interflacOflLtiS

Art 10 --O Poder Executivo fica autoriado a conferir à
EMATEII/MG garantia do Estado de Minas Gerais em operações de
crédito e financianleflt()

Art. 11	A EMATEP/MG é isenta de i1111)OSIOS estaduais.

Art. 12 - O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação desta lei, expedirá os Estatutos da
EMATER/MG, dos quais constarão, além dos objetivos, disposições
relativas ao capital, aos recursos financeiros, à composiÇãO da ad-
ministração e do órgão de fiscalização da Empresa, as respectivas
atribuições, as competências de seus dirigentes e demais condições
legais pertinentes.

Parágrafo único	O l)ecreto que aprovar os Estatutos re-
feridos neste artigo fixará prazo para instalação da EMATER/MG.

13 --- O Poder Fxecutivo designará um representante
do Estado de Minas Gerais, que será o responsável pelos atos
constitut ivos da EMATER/MG.

Art. 14 - - A prestação de contas da administração da

EMATER/MG, ','com paflha(T0 de parecer do órgão de fiscalização,
será submetido ao Secretário de Estado (la Agricultura que, com o
seu pronunciamento, a encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado,
após o encerramento (lo exercício social e no prazo determinado
por lei.

Am-t. 15 - A EMATEH/MG reger-se-á por esta lei, pelos Es-
tatutos e, subsidiariamente, pelas normas de direito aplicáveis.
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Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
Agripino Abranches Viana

LEI N.9 6.705, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

Prorroga o prazo previsto ao parágrafo único,
do artigo 2.9, da Lei n.' 6.177, de 14 de novembro
de 1973, e altera a redação do seu artigo 5•9•

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1976, o
prazo para apresentação de requerimento de legitimação de terras
devolutas, de que trata o parágrafo único, do artigo 2. 1', da Lei n.'
6.177, de 14 de novembro de 1973.

Art. 2.' - O artigo 5.' da Lei n.' 6.177, de 14 de novembro
de 1973, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5.' - O Poder Executivo fica autorizado a pro-
ceder à legitimação de terras devolutas, na forma pre-
vista nesta lei, até o limite de 3.000 (três mil) hectares.

Parágrafo único - A legitimação de terras devolutas,
com área superior à prevista neste artigo, far-se-á com ob-
servância do disposto no parágrafo único, do artigo 171,
da Constituição Federal."

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇÁ
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
Lou rival Brasil Filho

LEI N.' 6.706, DE 1. 0 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Governo do Estado a fazer doação
de terreno ao palrifnôiiiO (10 Município de Botelhos.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprovou e eu promulgo, nos termos cio artigo 44, § 5., da
Constituição do Estado, a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Mu-
nicípio de Botelhos, seio ônus para o Estado, o terreno localizado nas
confrontações das Ruas 13 de Maio, Independência e José Maria
Leão, com área de 1.187,50 in 2 (hum mil cento e oitenta e sete
metros e cinqüenta decímetros quadrados)

Parágrafo único - O terreno -,i que se refere o artigo é
constituído da área livre daquele onde se acha construído atualmente
o prédio da Cadeia e do Fórum local e foi adquirido pelo Estado da
Câmara Municipal de Botelhos, conforme escritura lavrada em 5 de
setembro de 1928, às folhas 061 do Livro 3-13, sob o número 1.136 do
Registro de Transcrições das Transmissões, do Cartório Ferreira
Carvalho, situado em Belo Horizonte.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.	Revogam-se as disposições eni contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1.' de
dezembro de 1975.

(a) João Araújo Ferraz --• Presidente
(a) Lúcio de Souza Cruz	1.-Secretário
(a) Saide Paulo Aiges -- 2.-Secretário

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
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LEI N.9 6.707, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública as "Obras Sociais
Fé e Alegria", com sede em São João dei-Rei.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública as "Obras
Sociais, Fé e Alegria", com sede em São João dei-Rei.

At. 2. -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.708, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975

Dó nova redação ao artigo 39, da Lei n.' 4.594,
de 5 de outubro de 1967.

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	- O artigo 3•1, coput, cia Lei n. 9 4.594, de 5 de outu-
bro de 1967, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3• 1' - Integrarão o Conselho de Administração de
Pessoal o Advogado Geral do Estado, como seu Presidente, um re-
presentante (Ia Assessoria Técnico-Consultiva cio Governador, um
representante da Ordeln dos Advogados do Brasil - Seção de Minas
Gerais, e dois técnicos de administração, indicados pelo Secretário
de Estado de Administração.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 39	Bevogani-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, 1 CJUCIfl o conhecimento
É execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçam Cumprir.
t,-io inteiramente CO(flo) fl.']1 Se contém.

Dada no Paláoio da Liberdade, coo Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 9 6.709, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975

Autori:a o Governo do Estado a fazer doação
de áreas de terreno que menciona.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, safleiOflo) a seguinte lei:

Art . 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Con-
gregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade,
para a construção de uno Amu1atójiO, área dc terreno de aproxi-
mnadamente 431,75 m 2 (quatrocentos e trinta e um metros e setenta
e cinco decímetros (luadrados) compreendida nos lotes 10 e 12, do
quarteirão n.9 56, cio Plano de Urbanização (Ia Gameleira, confron-
tinclo com a Rua 44, onde se acha construída unia coisa com 87,44 on2
(oitenta e sete metros e quarenta e quatro decímetros quadrados) de
área coberta.

Art. 2. Fica, igualmente, autorizado o Poder Executivo a
doar ao Instituto Educacional Cândida de Souza, para a construção
da Escola Superior (Te Agrimensura ole Minas Gerais, área de tef-

reno de aproximadamente 2 .300,1)0 in 2 (dois mil e trezentos metros
quadrados) compreendida nos lotes 5 e 7 do mencionado quar-
teirão.

Art . 3. - Bevertemão ao patrifllôflio do Estado os imóveis
referidos nos arligos anteriores, caso não lhes sejaul dadas, mo
prazo de 5 (cinco) anos, as (lestinaçocs previstas nesta lei.

Art. 49 -- Esta lei entra em vigor na (lata (le sua publicação.

Art. 5. - Revogam-Se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N.9 6.710, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a 'União dos Mo-
radores do Bairro São Vicente", com sede na Cidade
de Itajubá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "União dos
Moradores cio Bairro São Vicente", com sede na Cidade de Itajubá.

Art. 2.	Esta lei entra cio vigor na data (Te sua publicação.
Art. 3•9 _ Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.9 6.711, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Santa Casa de
Misericórdia de Papagaios", com sede ima Cidade de
Papagaios.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarada (te utilidade pública a "Santa Casa
de Misericórdia de Papagaios", com sede na Cidade de Papagaios.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 1,	Revogam-se as disposições cio contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente COIflO nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Aridrada

LEI N. 6.712, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o Conselho de Justificação para a
Polícia Militar de Minas Gerais e dó outras Prov i

-dências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. O Conselho de Justificação para a Polícia Militar
de Minas Gerais, com funcionamento regulado 1)01' esta lei, é desti-

nado:

1	a (lar ao oficial condições para se justificar;

II - a julgar, através de processo especial, da incapacidade
do oficial para permanecer:

a) na ativa da Polícia Militar, sujeitando-se à transferência
para a inatividade na situação de reforniado : ou,

b) na Polícia Militar, sujeitando-se à declaração de indigni-
dade com o oficialato ou como ele incompatível, perdendo o posto e
a patente.

Parágrafo único O Conselho de Justificação pode, também,
ser aplicado ao oficial da reserva remfluElerada ou reformado, pre-
sumivelmente incapaz de pem'i1sai)ee1 na situação de inatividade
em que se encontra, sujeitando-se ele ao previsto no inciso II da
artigo.
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Art. 2.° O Oficial (la Polícia Militar só perderá o posto e a
patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompa-
tível, por decisão do Tribunal (te Justiça Militar do Estado, em
decorrência de julgamento a que foi- SUI)flleti(lo

Art. 30 É submetido a Conselho de Justificação, indepen-
dentemente da ação disciplinar correspondente, a pedido 0(1 ex-officio,
o oficial da Polícia Militar:

1 - acusado oficialmente ou por qualquer meio licito de
comunicação social de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho de cargo ou
função;

h) tido conduta irregular; ou,

(-) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor mi-
litar ou o decoro da classe.

II - afastado do cargo ou função, salvo se o afastamento é
decorrência de fato que moI ive sua sui)mliissã() a processo

111 - condenado p01' crime de ii atureza dolosa, não previsto
na legislação especial concernente à segurança do Estado, cio 'ri i-
bunal civil ou militar, a pena restritiva da liberdade individual até
2 (dois) anos, to logo transite em julgado a sentença; ou,

IV - pertencente a partido) político ou associação, suspensos
ou dissolvidos p01' força (te (iispo;ição legal ou d(-cisão judicial, 011
que exerçam atividades pre l o ti ici a is ou perigosas à segurança na-
cional.

• 1. - O afastamento de que trata o lileiso II (leste artigo
se aplica quando o policial militam', por sua atuação, se tornar incom-
patível com o cargo, ou deiitonslrar incapacidade no exercício de
funções policiais militares a ele inerentes.

2.	São caiu peRu les pata deterni mal' o imediato afasta-
mento do cargo 011 O iflipedilli(nto tio exercício (la função:

1	o Governador do Estado;

2 - o Comnandan te Geral, que fará submeler o oficial a jul-
gamento, na forma (]esta lei.

3 - o Chefe (lo Estado-Maior, o Subchefe do Estado-Maior,
Diretores de Diretorias, Comandante do Pol iciamnen lo da Capital, Co-
mandante do Policiamento (lo Interior e Comandante do Corpo de
Bombeiros, quando em inspeção, devendo submeter seu ato à apre-
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ciação do Comandante Geral, que, se o aprovar, procederá como de-
termina o inciso anterior.

3. O militar, afastado do cargo, nas condições menciona-
das neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer função
policial militar até a solução do processo ou das providências le-
gais que couberem ao caso.

Art. 40 É considerado, entre outros, para os efeitos desta
lei, pertencente a partido ou associação a que se refere o inciso IV,
do artigo anterior o oficial da Polícia Militar que, ostensiva ou clan-

destinamente:

1	estiver inscrito como seu membro;

II	prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;

III - realizar propaganda de suas doutrinas; ou,
IV - c&aborar, por qualquer forma, mas sempre de modo

inequívoco ou doloso, cm suas atividades.
Art. 50 -- O oficial da ativa (ia Polícia Militar, ao ser sub-

metido a Conselho de Justificação, é afastado do exercício de suas
funções:

1	automatiCafllCnte, nos casos dos incisos III e IV do
artigo 3.1 ; e,

II -- a critério do Comandante Geral, no caso do inciso 1,
do artigo 3•0

Art. 6.0 - A nomeação olo Conselho de Justificação é da
competência do Comandante Geral.

§ 1. - A autoridade referida neste artigo pode, com base
nos antecedentes do oficial a ser julgado e na natureza ou falta de
consistência dos fatos argüídos, considerar, desde logo, improce-
dente a acusação e indeferir, em conseqüência, o pedido de nomea-
ção (10 Conselho de Justificação.

§ 2. - O indeferimento do pedido de nomeação do Conselho
de Justificação, devidamente fundamentado, deve ser publicado
oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da
ativa.

Art. 7.° - O Conselho de Justificação é composto de 3 (três)
oficiais, da ativa, da Polícia Militar, de posto superior ao do justi.-
ficante.

§ 1.0	O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no
mínimo um oficial superior da ativa, é o presidente, o que lhe segue
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em antiguidade é o interrogante e relator, e o mais moderno, o
escrivão.

§ 2.° - Não podem fzcr parte do Conselho de Justificação:

1 --- o oficial que formulou a acusação;
2 os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com

o acusado, parentesco consangüíneo ou afim, na linha reta ou
até quarto grau de consangüinidade colateral ou de natureza civil; e,

3 - os oficiais subalternos.
§ 39 - Quando o justificante é oficial do posto (le Coronel

PM, os membros do Conselho de Justificação serão nomeados dentre
os oficiais daquele posto, da ativa ou na inatividade, mais antigos
que o justificante.

§ 49 Quando o justificante é oficial (Ia reserva remune-
rada ou reformado, um (los membros do Conselho de Justificação
pode sei- da reserva remnunerada.

Art . 8. O Conselho (te .Justificação funciona sempre com
a totalidade de seus membros, em local que a autoridade nomeante
julgue melhor indicado para apuração do fato.

Ai-t. Reunido o Conselho dc .Justificação, convocado pre-
viamente por seu presidente, em local, dia e bota designados com
antecedência, presente o justificante e seu defensor, o presidente
manda proceder à leitura e à autuação (los documentos que consti-
tuíram o ato (le nomeação (lo Conselho; em seguida, ordena a qualifi-
cação e o interrogatório do justificante, o que é reduzido a auto,
assinado por todos OS membros do Conselho e pelo justificante, fa-
zendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos.

§ 1.1 -- O acusado será notiíica(lo pelo presidente do Con-
selho com antecedência minlma (te 24 (vinte e quatro) horas.

§ 2. Será nomeado pelo presidente (lo Conselho um oficial
para atuar como defensor, (ia cscoha do acusado se este se mani-
festar, podendo o acusado também fazer sua própria defesa ou cons-
tituir advogado.

§ 39 - Quando o justificante é oficial da reserva remunerada
ou reformado e não é localizado ou deixa (te atender a intimação
por escrito para comparecer perante o Conselho (te Justificação

1 - a intimação é publicada eiri órgão (lc divulgação na área
do domicílio do justificante ou no Ó1t4aO oficial (lo Estado; e,

2 -- o processo corre à revelia se o justificante não atender à
publicação, no prazo de 30 (trinta) dias.
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Art. 10 - Aos membros (lo Conselho de Justificação é licito
reperguntar ao justificante e às testemunhas sobre o objeto da acu-
sação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos.

Art. 11 - Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo
ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer
suas razões por escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-
-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato
dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.

1.	O justificante deve estar presente a todas as sessões
do Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação
do relatório.

§ 2. Em sua defesa, pode o justificante requerer a pro-
dução, perante o Conselho de Justificação, de todas as provas permi-
tidas no Código de Processo Penal Militar.

§ 3. As provas a serem realizadas mediante carta pre-
catória são efetuadas por intermédio da autoridade policial militar
de posto superior ao do justificante, ou, na falta desta, da autoridade
judiciária local.

Art. 12 -- O Conselho de Justificação pode inquirir o acusador
ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente,
a respeito, o justificante.

Art. 13 - O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de
30 (trinta) (lias, a conta!- da data dc sua nomeação, para a conclu-
são de seus trabalhos, inclusive remessa de relatório.

Parágarfo único - A autoridade nomeante, por motivos ex-
cepcionais, pode prorrogar até 20 (vinte) dias o prazo de conclu-
são dos trabalhos.

Art. 14 -- Realizadas todas as diligências, o Conselho de
Justificação passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório
a ser redigido.

§ 1.0	O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por
todos os membros do Conselho (te Justificação, deve julgar-se o justi-
ficante:

1	é, ou não, no todo ou em parte, culpado da acusação que
lhe foi feita; ou,

2 - no caso do inciso III, do artigo 30, levados em con-
sideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código
Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na Polícia Mili-
tar, na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.
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§ 2. A deliberação do Conselho de Justificação é tomada
por maioria de votos de seus membros.

§ 3. - Quando houver voto vencido é facultada sua justifi-
cação por escrito.

§ 4.1 Elaborado o relatório, com um termo de encerra-
mento, o Conselho de Justificação remete o processo ao Comandante
Geral da Polícia Militar.

Art. 15 -- Recebidos OS autos do processo do Conselho de
Justificação, o Comandante Geral, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, aceitando ou não o julgamento, e, neste último caso, justi-
ficando os motivos de seu despacho

1 - determina o arquivamento cio processo, se considerar
procedente a justificação;

II -- aplica, agrava, atenua ou anula pena disciplinar;
III - remete o processo ao auditor competente, se considera

ilícito penal a razão pela qual o oficial foi considerado culpado;

IV - remete o processo ao Tribunal de Justiça Militar:

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está pre-
vista nos incisos 1, II e IV (lo artigo 3.Q; ou,

b) se, pelo crime cometido, previsto no inciso III do artigo
31, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na Polícia Militar
na ativa ou na inatividade.

Parágrafo único -- - O despacho que julgou procedente a justi-
ficação (leve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamen-
tos do oficial, se este é (Ia ativa

Art. 16 - É da competência do Tribunal de Justiça Militar
julgar, cm instância única, OS processos oriundos do Conselho de
Justificação, a ele remetidos pelo Comandante Geral.

Art. 17 No Tribunal de Justiça Militar, distribuído o pro-
cesso, é o mesmo relatado por um dos seus juízes que, antes, deve
abrir prazo de 5 (cinco) (lias para a defesa se manifestar l)om
escrito sobre a decisão (lo Conselho dc Justificação.

Parágrafo único - Concluída esta fase é o processo submeti-
do a julgamento.

Art. 18 - O Tribunal (te Justiça Militar, caso julgue provado
que o oficial é culpado de ato ou fato previsto nos incisos 1, II e IV,
do artigo 31 , ou que, pelo crime cometido, previsto no inciso III, do
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artigo 3•1, é incapaz de permanecer na Polícia Militar, na ativa ou
na inatividade, deve, conforme o caso:

1 - determinar sua reforma; ou,

II	declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível,
determinando a perda de seu posto e patente.

§ 1. - - A reforma do oficial é efetuada no posto que possui
na ativa, com proventos pi'OpOI'ciOflaiS ao tempo de serviço, na forma
do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar.

§ 2. A reforma do Oficial ou sua demissão ex-o fficio

conseqüente (Ia perda (te posto e patente, conforme o caso, é
efetuada pelo Governador do Estado tão logo seja publicado o
acórdão do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 19 - O julgamento da Justificação inclepende da decisão
do Juízo criminal quando se constate existência residual de falta
disciplinar não necessariamente integrante do ato delituoso.

Art. 20 - Aplica-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do
Código de Processo Penal Militar.

Art. 21	Prescrevem em 6 (Seis) anos, computados na data
em que forem praticados, OS casos previstos nesta lei.

Parágrafo único - Os casos também previstos no Código
Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos.

Art. 22	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1975-

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

RAZÕES 1)0 VETO

Ao considerar a Proposição (te Lei n. Q 7.296, que fixa o
efetivo da Polícia Militar do Estado (Te Minas Gerais para o exercício
dc 1976, e dá outras providências, sou conduzido, por motivos de
ordem constitucional e de interesse público, a opor-lhe o presente

veto parcial, incidente sobre o seu artigo 14, pelas razões adiante
expostas.

Com efeito, a disposição citada, resultante de emenda apre-
sentada no curso (lo processo legislativo, estabelece que a assistên-
cia médico-hospitalar, inclusive o fornecimento (te medicamentos.
seja prestada gratuitamente a todos os policiais-militares e seus de-
pendentes, através cio Hospital Militar, medida que, naturalmente,
cria despesa para o Tesouro.

Ora, de acordo COLO ii artigo 43, cio Constituição cio Estado, a
iniciativa de leis que autorizem, criem ou aumentem a despesa pú-
blica é reservada, privativamente, ao Governador do Estado, não se
podendo, pois, admitir, no tocante a essa matéria, iniciativa concor-
rente, de origem parlamentar.

Não bastasse a argüição dessa matéria cli' ordem constitu-
cional, capaz, por si só, de constituim- motivo suficiente para a rejei-
ção da norma prescrita no mencionado artigo 14, razões de ordem
administrativa e de interesse público desaconselham ainda a sua
adoção, de vez que a assistência médico-hospitalar, que a Polícia
Militar presta aos integrantes da Coi-pom-ação, tem organização pró-
pria, objeto, atualmente, de estudos que se processam com a finali-
dade de conferir-lhe condições mais amplas de atuação no campo
assistencial, em perfeita compatibilização com o sistema previden-
ciáiio estadual e na medida (te sua capacidade orçamentária e finan-
ceira.

Por outro lado, sabe-se que o Hospital Militar presta gratuita-
mente assistência ao policial-militar e aos seus dependentes, sendo
as despesas hospitalares aliviadas pela Caixa de Assistência à Saúde,
órgão vinculado à Caixa Beneficente do Polícia Militar.

Acrescente-se ainda que, com a implantação olo convênio ce-
lebrado entre a Central de Medicamentos e a Secretaria de Estado da
Saúde, um grande contingente (te praças policiais-militares tem sido
beneficiado com o fornecimento gratuito (le medicamentos, adotan-
do-se, por oportuno, nos órgãos de saúde da Corporação, a praxe de
expedição de receituários que possam sei- atendidos pelo mesmo sis-
tema.

Como se vê, o erário estadual destina suprimento considerá-
vel à Polícia Militam- para a assistência mnédico-hospitalar, não tendo
condições de arcar com mais esse pesado ônus, insuportável nas
circunstâncias atuais, sem que a adoção da medida proposta provo-
casse um desequilíbrio em sua programação orçamentária.

Esses os motivos de om-demn constitucional e de interesse pú-
blico que me conduzem a opor veto parcialà PrOl)osição (te Lei n.°
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7.296, fazendo-se retornar ao douto exame dessa Egrégia Assem-
bléia Legislativa.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

(a) ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA - Go-
vernador do Estado de Minas Gerais.

LEI N. 6.713, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, para o exercício de 1976, e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- O efetivo cia Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, para o exercício de 1976, é fixado em 26038 (vinte e seis
mil e trinta e oito) policiais-militares.

Art. 2.9 - - O efetivo fixado no artigo anterior fica distribuído
pelos postos e graduações previstos na Polícia Militar, na forma cio
Anexo 1, desta lei.

Parágrafo único - O efetivo de Praças Especiais terá número
variável, sendo o de Aspirante-a-Oficial PM até o limite de 90 (no-
venta) e o de Aluno de Curso de Formação de Oficiais PM até o
de 220 (duzentos e vinte)

Art. 3.1 -- O aumento verificado na redistribuição (lo efetivo
previsto na Lei n.° 4.775, de 23 de maio de 1968, será implantado
de modo progressivo, mediante atos do Poder Executivo que criem
e ativem as Organizações Policiais-Militares, os cargos e as funções
previstos na Lei n.° 6.624, de 18 de julho de 1975 (Lei de Orga-
nização Básica da Policia Militar), no Gabinete Militar do Governador
e na Coordenação de Segurança da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, bem como na organização prevista para a Justiça
Militar (lo Estado.

Art. 4. - O preenchimento das vagas, por promoção, ad-
missão, por concurso OU inclusão, decorrente da presente lei, só
será realizado na proporção que forem implantados os Órgãos, cargos
e funções previstos na Lei de Organização Básica da Policia Militar e
nos Órgãos referidos no artigo anterior.
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Art. 50 -- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
pessoal civil pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
por proposta do Comandante Geral, mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos, para o exercício de atividades na Cor-
poração, compreendendo funções que não se exija para o seu desem-
penho a formação policial-militar, cujo quadro específico será objeto
de aprovação pelo Governador do Estado.

Art. 6. - Os Coronéis PM, Juizes efetivos do Tribunal de
Justiça Militar, estão previstos no Quadro de Oficiais Policiais-Mili-
tares (QOPM), mas receberão vencimentos e vantagens pela verba
própria cia Magistratura.

Parágrafo único O Policial-militar investido na função de
Juiz do Tribunal de Justiça Militar terá os vencimentos fixados em
lei para este cargo, não se lhe abonando qualquer vantagem atribuída
aos cargos e funções policiais-militares, ressalvados os direitos ad-
quiridos.

Art. 7 1' São fixados para o posto de Coronel PM do Qua-
dro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM) os seguintes cargos, além
dos já previstos pela Lei n. 6.624, de 18 de julho de 1975:

1	Chefe do Gabinete Militar do Governador;
II - um cargo na Coordenação Geral de Segurança da Secre-

taria de Estado da Segurança Pública.

Art. 8. - Os Capelães Policiais-Militares nomeados em face
do disposto no artigo 238, da Lei n. Q 5.301, de 16 de outubro de
1969, poderão compor o Quadro de Capelães Policiais-Militares
(QCPM), cia forma como dispuser o Poder Executivo, ouvido o
Estado-Maior do Exército e considerando-se, na seguinte ordem de
precedência, os indicativos de antigüidade:

1 - data (li' inclusão na Polícia Militar;
II	data da nomeação;

III - data de conclusão do Curso de Teologia;
IV - mais idoso.

Am-t. 9 • 9 - -- Ficam considerados desagregados do respectivo
quadro, os oficiais e praças originários dos extintos Corpos de Fis-
cais de Trânsito e Polícia Rodoviária Estadual do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais.

Parágrafo único Os oficiais e praças a que se refere o
artigo serão colocados no respectivo Almanaque, juntamente com os
demais oficiais e praças da Polícia Militar, observada a ordem de
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antigüidade, contada a partir da data de opção a que se referem os
Decretos n.9s 12.793, de 10 de julho de 1970, e 13.747, de 19 de
julho de 1971.

Art. 10 O Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) é com-
posto das especialidades de Músico e Comunicações, ficando decla-
radas extintas as demais especialidades que integravam o Quadro
de Oficiais de Polícia-Técnicos, referido no artigo 64, da Lei n.9
6.624, de 18 (te julho de 1975.

Art. 11 Serão aproveitados no Quadro de Oficiais Policiais-
-Militares (QOPM) os oficiais PM cujas especialidades ficam ex-
tintas pelo artigo anterior.

§ 1.9 O aproveitamento a que se refere o artigo dar-se-á em
funções apropriadas nas oficinas dos centros (te Suprimento e Manu-
tenção de Material e demais órgãos de apoio (Ia Corporação.

§ 2. -- A antigüidade (lesses oficiais, para colocação no Al-
manaque, será apurada de acordo com a legislação pertinente à
matéria.

Art. 12 Os valores dos soldos dos oficiais e praças da Po-
lícia Militar são os estabelecidos com base no soldo de posto de Co-
ronel PM, observados os índices constantes do Anexo II, desta lei.

Parágrafo único	No cálculo dos vencimentos, todas as van-
tagens incidem sobre o soldo e as vantagens constantes.

Ari. 13 -- Aplica-se aos militares inativos o disposto no artigo
anterior.

Ari. 14	(Vetado)
Art. 15 - As despesas decorrentes (lesta lei correrão à conta

de dotações orçamentárias próprias.

Art. 16	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os seus efeitos ;i 	de 1. (te janeiro de 1976.

Art. 17 - - Revoga1I1-st as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

ANEXO 1

(A que se refere o artigo 1.0, da Lei n. 9 6.713, de 9 de dezembro
de 1975)

QUADRO DO PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

1 - Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM)	 N.9

Coronel PM	......................	16
Tenente-Coronel PM ..................	44
Major PM ..........................	79
Capitão PM ........................	254
1.-Tenente PM ........................	323
2.-Tenente PM ......................	366

1.082

2 - Quadro de Oficiais de Saúde (QOS)

Coronel PM ........................	1
Tenente-Coronel PM ..................	11
Major PM	........................	25
Capitão PM ........................	47
1.-Tenente PM ......................	81

165

3 - Quadro de Oficiais Especialistas (QOS)

Capitão PM ........................	2
1."-Tenente PM ........................	6
2.-Tenente PM ......................	11

19

4 - Quadro de Capelães Policiais-Militares (QCPM)

Major PM ..........................	1
Capitão PM ........................	13
1.9 Tenente PM ......................	1

15



23.006

6 - Praças Bombeiros-Militares (Praças BM)

Subtenente BM ........................
1.9 Sargento BM ........................
2.9 Sargento BM ......................
3 • 9 Sargento BM ......................
CaboBM	..........................
Soldado BM ..........................
SOMA TOTAL

ANEXO II

27
56
48

150
270

1.200

1.751
26.038
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5 - Praças Policiais-Militares (Praças PM)

Subtenente PM .......................... 213
1.9 Sargento PM .................... 497
2.0 Sargento PM .................... 1.147
3•9 Sargento PM ...................... 1.764
Cabo PM ........................... 3.730
Soldado PM ........................ 15.655
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LEI N.° 6.714, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Cria cargos no Quadro Permanente e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 0 Ficam criadas, no Anexo 1 do Decreto n. 9 16.409,
de 10 de julho de 1974, na parte referente ao Quadro Específico de
Provimento Efetivo do Quadro Permanente:

1 - no Grupo de Nível Superior de Escolaridade (NS)

a) sob o código NS-26, faixa de vencimentos de V-42 a V-51 e
com 2 (dois) cargos, a classe de Museólogo;

b) sob o código NS-27, faixa de vencimentos de V-42 a V-51
e com 8 (oito) cargos, a classe de Pesquisador de História;

e) sob o código NS-28, faixa de vencimentos de V .42 a V-51,
e com 10 (dez) cargos, a classe (Te Farmacêutico-Bioquímico;

II	no Grupo de Nível (Te 2. 9 Grau (te Escolaridade (SG)

(A que se refere o art. 12, da Lei nY 6.713, de 9 de dezembro de 1975)

a) Valor do soldo do Coronel PM ..... . Cr$ 3. 197,00
h) Tabela de Escalonamento Vertical

Posto ou Graduação

Coronel PM ....................
Tenente Coronel PM ..................
Major PM	......................
Capitão PM .......................
1. Tenente PM ....................
2. Tenente PM ......................
Aspirante a Oficial PM ................
Subtenente PM ......................
LQ Sargento PM ......................
2.1 Sargento PM ....................
3•0 Sargento PM ......................
CaboPM ..........................
Soldado PM ........................
Aluno CFO (último ano) ................
Aluno CFO (demais anos) ................

a) sob o código SG-18, faixa de vencimentos de V-23 a V-32,
e com 4 (quatro) cargos, a classe de Técnico em Eletrônica;

b) sob o código SG-19, faixa de vencimentos de V-23 a V-32,
e com 4 (quatro) cargos, a classe (Te Técnico em Eletro-Mecânica;

e) sob o código SG-20, faixa de vencimentos (Te V-27 a V-36,
e com 10 (dez) cargos, a classe de Técnico cru Microfilmagem;

d) sob o código SG-21, faixa de vencimentos (Te V-21 a V-30,
e com 40 (quarenta) cargos, a classe (Te Técnico em Higiene Dental;

III	no Grupo de Nível de 1.'1 Grau de Escolaridade (PG)

a) sob o código PG-16, faixa de vencimentos (Te V-19 a V-28,
e com 150 (cento e cinqüenta) cargos, a classe (Te Agente de Tele-
comunicações.

Parágrafo único	O Poder Executivo, através da Secretaria
de Estado (Te Administração, disporá sobre as especificações das
classes ora criadas, observados os mesmos critérios registrados no
Decreto n.° 16.409, de 10 de julho de 1974.

Indice / %

100
95
91
81
68
63
45
45
43
37
34
25
18
18
11



218 -

Art. 2. - Ficam criados os seguintes cargos nas classes do
Quadro Específico de Provimento Efetivo do Quadro Permanente, de
que trata o Anexo 1 do Decreto n.0 16.409, de 10 de julho de 1974:

no Grupo de Nível Superior de Escolaridade (NS)

Arquiteto (NS-02), 18 (dezoito);
Médico (NS-04), 6 (seis);
Engenheiro Agrônomo (NS-05), 3 (três);
Nutricionista (NS-06), 1 (um)
Estatístico (,,,s-()9), 15 (quinze)
Psicólogo (NS-10), 29 (vinte e nove);
Assistente Social (NS-11), 11 (onze);
Técnico cm Comunicação Social (NS-12), 30 (trinta);
Engenheiro (NS-15), 44 (quarenta e quatro)
Médico Veterinário (NS-16), 3 (três);
Bibliotecário (NS), 16 (dezesseis);
Contador (NS-18), 8 (oito);

Pedagogista (NS-21), 14 (quatorze)
Sociólogo (NS-22), 10 (dez);
Agrimensor (NS-25), 15 (quinze);

II -- no Grupo de nível (Te 2. Q Grau (Ic Escolaridade (SG)

Técnico de Contabilidade (SG-03), 67 (sessenta e sete);
Auxiliar de Administração (SG-04), 102 (cento e dois);
Auxiliar (Te Enfermagem ( SG-0(i) , 5 (cinco)
Laboratorista (SG-07), 26 (vinte e seis)
Desenhista Técnico (SG-09), 29 (vinte e nove)
Fotógrafo Técnico (SG-11), 2 (dois);
Auxiliar de Revisão (5G-15), 4 (quatro)
Rádiotécnico (SG-17), 19 (dezenove);

III - no Grupo (te Nível (Te I.,, Grau (te Escolaridade (PG)

Agente (te Administração (PG-01), 161 (cento e sessenta
e um);
Visitador-Sanitário (PG-02), 15 (quinze);
Telefonista (PG-03), 24 (vinte e quatro);
Eletricista (PG-04), 9 (nove);
Mecânico (1 I G-05), 22 (vinte e dois)
Tipógrafo (PG-07), 1 (um);
Impressor (PG-08), 16 (dezesseis);
Encadernador (PG-09), 19 (dezenove);
Paginador (PG-10), 5 (cinco);
Fotógrafo (PG-12), 7 (sete);
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IV -- no Grupo de Nível Elementar de Escolaridade (NE)

a) Motorista (NE-01), 125 (cento e vinte e cinco);
b) Prelista (NE-04), 6 (seis);
e) Serviçal (NE-07), 91 (noventa e quatro)

Ar[. 3. ---- O servidor que for provido em cargo do Quadro
Permanente, em virtude de aprovação na seleção competitiva interna
de que trata o "capuz" do artigo 39, do Decreto n. 9 16.409, de 10
de julho de 1974, será posicionado no símbolo imediatamente su-
perior ao inicial da respectiva faixa (te vencimento, ;e contar mais
de 10 (dez) anos de serviço público.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
beneficiados pelo artigo 41 do mesmo Decreto.

Art. 4•9 - O vencimento (lo Quadro Permanente será asse-
gurado, a partir de 1. de janeiro de 1976, ao servidor que nele
ingressar, por meio de seleção competitiva interna a que se refere
o capul do artigo 39, do Decreto n.0 16.409, de 10 (te julho de 1974,
independentemente (ia (lata de provimento

§ 1.0 O pagamento da diferença a que o servidor tiver di-
reito será efetuado posteriormente à publicação (lo respectivo ato
de provimento.

2. - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consi-
dera-se diferença o resultado cia subtração, na totalidade das remu-
nerações cio servidor no Quadro Permanente, da totalidade das
importâncias por ele auferidas, no mesmo período e a qualquer
título, excetuadas apenas as vantagens correspondentes às reguladas
pelo artigo 21, (lo Decreto n: 16.409, de li) de julho de 1974.

Art. 5•9 - Cumprido o disposto no artigo 39, cio Decreto n.9
16.409, (te 10 de julho de 1974, a administração direta cio Poder
Executivo poderá, em qualquer época, antes de realização de con-
curso público, promover seleção competitiva interna entre seus
servidores de regime estatutário para provimento de até 80%
(oitenta por cento) dos cargos vagos (te determinada classe, nos
termos do regulamento.

Art. 6.	Não haverá posse no caso (Te provimento decor-
rente (Te seleção Competitiva interna.

Art. 7•Q - O provimento dos cargos do Quadro Permanente
a serem lotados, dar-se-á na forma dos parágrafos do artigo 39, cio
Decreto n.° 16.409, de 10 de julho de 1974, e do artigo 5•9, (lesta
lei, nos casos em que, na data de sua sanção, já tenha sido publicado,

1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
li)
i)
j)
1)
m)
ii)
o)
P)

a)
b)
e)
(1)
e)
f)
g)
h)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1)

4
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em relação à respectiva classe, edital referente à seleção competitiva
interna regulada pelo "capa!" do mesmo artigo.

Art. 8. Nos concursos públicos para provimento de cargos
do Quadro Permanente, a oferta de vagas ficará limitada a 20%
(vinte por cento) dos cargos vagos.

Parágrafo único	Não haverá mais de 1 (um) concurso
público para cada classe, no período de 1 (um) ano.

Art. 9Q A partir de 1.9 de janeiro de 1976, nenhum fun-
cionário poderá fazer serviço extraordinário além de 2 (duas) ho-
ras por dia, salvo autorização expressa do Governador.

Art. 10 -- Enquanto não se completar a implantação do Qua-
dro Permanente de cargos de provimento efetivo, de que trata o
Decreto n.° 16.409, de 10 de julho de 1974, continuam em vigor os
fundamentos e critérios estabelecidos pela Deliberação CEP. 03/73,
cio Conselho Estadual de Política de Pessoal, aprovada pelo Decreto
n.Q 15.227, de 1. de fevereiro de 1973, observados sempre OS limi-
tes dos valores dos vencimentos fixados no Anexo 1 da Lei n.9
6.643, de 27 de outubro de 1975, para os cargos a que se destina a
complementaçã() salarial.

Parágrafo único -- As disposições deste artigo aplicam-se
aos titulares dos cargos previstos na Lei ri. 9 6.277, de 27 de dezembro
de 1973, convocados nos termos de seu artigo 71, item III, alíneas
"a" e "b", e ao pessoal cio Quadro Suplementar a que se refere a
Lei 5.842, de 13 de dezembro de 1971, em exercício em órgãos
da administração direta, respeitado, em qualquer caso, o limite do
valor do vencimento correspondente à função exercida.

Art. 11 - Ficam criados no Anexo 1, a que se refere o artigo
1., da Lei n.9 6.499, (te 4 (te dezembro (te 1974, que dispõe sobre o
Quadro de Cargos (ia Polícia Civil, na parte referente ao Quadro
Específico de Provimento em Comissão	1. a:

1 - no Grupo de Direção Superior:

a) 4 (quatro) cargos de Chefe de Departamento, símbolo
PC-6;

b) 1 (um) cargo (te Chefe de Departamento, símbolo PC-7;
e) 1 (um) cargo de Diretor, símbolo PC-6;
d) 1 (um) cargo de Superintendente, símbolo PC-7;

2	no Grupo de Assessoramento:

a) 1 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo PC-5;
b) 6 (seis) cargos de Assessor Técnico, símbolo PC-6;
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3 - no Grupo de Chefia:

a) 1 (um) cargo de Chefe de Serviço, símbolo PC-4;
b) 3 (três) cargos (te Chefe de Divisão, símbolo PC-5;
e) 10 (dez) cargos (te Delegado Regional (te Segurança Pú-

blica, símbolo PC-6;

4	no Grupo de Execução:

a) 3 (três) cargos (te Coordenador Especial, símbolo PC-5;
b) 2 (dois) cargos de Coordenador Especial, símbolo PC-6.

Ai-t. 12	As despesas com a a p licação (lesta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 13	Esta lei entra cio vigor na data (te sua publicação.
Art. 14	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a ( . wnp1in1 e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cai Belo Horizonte, aos 9 (te
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna

LEI N.ç, 6.715, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Dá o nome de "liko Campos Vargas" à Escola
Estadual da Cidade de Tombos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.0 --- Denominar-se-á "Jlka Campos Vargas" à Escola
Estadual da Cidade mIe Tombos

Art. 2,1 	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N. 6.716, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Centro Espírita
Cultural Euripedes Barswnulf o", da Cidade de Con-
quisto.

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. -- Fica declarado (te utilidade pública o "Centro
Espírita Cultural Eurípcdes Barsainulfo", com Se(lC na Cidade de
Conquista.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem  conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumprame façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Twnin de Ajidrada

LEI N.' 6.717, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Roga! Esporte
Clube de Mesquita".

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.	Fica declarado (le utilidade pública o "Royal Esporte
Clube de Mesquita", com sede na Cidaili' (te Mesquita.

Art. 2.0	Esta lei entra ciii vigor na data de sua publicação.
Art. 3.1 	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem O Conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 dedezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garej, Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. 9 6.718, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o 'Centro Espírita
Dr. Augusto Silva", com sede na Cidade de Lavras.

O Povo (lo Estado (le Minas (',erai;, P Or Seus representante-,,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. - --- Fica declarado de utilidade pública o "Centro
Espírita Dr. Augusto Silva", sociedade civil como sede na Cidade de
Lavras.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•o -- Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cmii Belo 1 Jorizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Mano ei Garcia Vilela
Bonifácio José Tonmm de Andrada
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LEI N.Q 6.719, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a 'Fundação Insti-
tuto de Administração em Saúde", de Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seU5 representantes,
decretou e eu, eu seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Instituto de Administração em Saúde" FIASAR, com sede em
Belo Horizonte.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tainm de Andrada

LEI N.9 6.720, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação Be-

neficente 8 de Setembro", com sede na Cidade de

Uberaba-0

 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Beneficente 8 de Setembro", com sede na Cidade de Uberaba-

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.' - - Revogam-Se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamin de Andrada

LEI N.° 6.721, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Corporação Mu-
sical "Corréa de Almeida", com sede na Cidade de
Barbacena.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical "Corrêa de Almeida", com sede na Cidade de Barbacena.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
Ião inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. Q 6.722, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Concede o título de "Ciladão honorário do
Estado de Minas Gerais" ao Brigadeiro Theobaldo
Antônio Kopp.

O PoVO (lo Estado d e Mm as Gerais, Por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica concedido ao Brigadeiro Theobaldo Antônio
Kopp, o titulo de "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais".

Art. 2. - O título, representado por um diploma especial-
mente confeccionado, será entregue ao homenageado em reunião
especial da Assembléia Legislativa.

- 227

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

rt. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 9 dc

dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.723 9 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Concede pensão à viúva de depulodo estadual
falecido no exercício do mandato e dá outras pro-
vidências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ait. 1. - Fica concedida, a partir da vigência (lesta lei, à
viúva de deputado estadual falecido no exercício do mandato, ante-
riormente à vigência da Lei n. 6.258, (te 13 de dezembro de 1973, a
pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do atual subsídio
fixo pago a deputado estadual, enquanto durar a viuvez

Art. 2. - As pensões especiais concedidas às viúvas benefi-
ciadas por esta lei, ficam absolvidas pela pensão de que trata o

artigo anterior.
Art. 3.' - As despesas decorrentes da execução (Ia presente

lei correrao pelas dotações orçamentarias próprias.

Art. 4. - A prova necessária para a coflCeSSil() (10 benefício,

será objeto de regulamento
Art . 5."- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.' --- Revogam-Se as disposições em contrário.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garciu Vilela
João Camilo Pen na

LEI N.9 6.724, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Dó denominação à Escola Estadual de Bananal-
zinho de Tronqueiras, 1 Grau - 1.0, com sede no
Distrito de Troimqu eiras, Município de Coroacj.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	I)enonljnarso._á "Antônio Martins Guedes" a Es-
cola Estadual de Bananalzjnllo ) de Tronqueiras, 1. 1 Grau -- 1 .O, loca-
lizada no Distrito de Conceição de Tronquejras, Município de Co-
roaci.

Art. 2.9 	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 • 1 - - Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencem, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

l)ada no Palácio (la Li j)e p(la(le em 11(1(1 Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
,!osé Fernandes Filho
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LEI N.9 6.725, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao patrimônio do Município de Grão-Moçiol.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter,
ao patrimônio do Município de Grão-Mogol, terreno adquirido deste
por doação, conforme escritura pública lavrada em livro 19 - fis.
99v. a 101, (10 Cartório do 1.' Ofício da Comarca (te Grão-Mogol,
devidamente transcrita no registro de imóveis, sob n. 9 7.501, cons-

tante em livro n . ? 3-1, às fls. 177, do Cartório (te Ofício Amadeu
Ferreira Paulino, (Ia mesma Comarca.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
ncer, que a culnplam e façam cumprir,e execução (lesta lei perte 

tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 6.726, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Estado a aumentar sua participação
no capital social da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. (CEMIG) e dó outras providências.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .	Fica o Governo cio Estado autorizado a subscrever
o capital social da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG),
com os recursos previstos nesta lei, assegurado ao Estado a maioria
das ações com direito a voto.
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Art. 2. - A subscrição pelo Estado, de que trata o artigo 1.0
desta lei, será realizada com os seguintes recursos:

1 - dividendos que o Estado auferir das ações de sua pro-
priedade no capital social (la Centrais Elétricas de Minas Gerais
S.A. (CEMIG);

II -- dotações específicas de seu orçamento anual;
III - a parte que lhe couber no imposto único sobre energiaelétrica;
IV	auxílios que receber (Ia União, para obras de energiaelétrica;

V -- incorporação de bens integrantes de sistemas elétricosde propriedade do Estado ou que a ele venham a pertencer;
VI	quaisquer outros recursos previstos em lei.
Art. 3. 9 -- Os dividendos auferidos pelo Estado, das ações

de Sua Propriedade, constitutivas do capital social da Centrais Elé-
tricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG), serão obri gatoriamente reti-
dos por esta empresa, que destinará 90% (noventa por cento) do res-
pectivo montante para reinvestjmcnto do Estado em seu próprio

rural.capital social e 10% (dez por cento) para aplicação em eletrificação

1. - Os dividendos auferidos pelo Estado e obrigatória-
mente retidos na forma cio artigo serão escriturados em conta es-
pecial para utilização pelo Estado em subscriçãosubscrição (lo capital socialda CEMIG.

2. A parcela (los divi dendos retidos, referentes à eletri-
ficação rural, será entregue diretamente pela CEMIG à Eletrifica-
ção Rural de Minas Gerais S.A. (ERMIG), para futura subscrição
de seu capital social pelo Estado.

Art. 4•9 - 

Enquanto a ERMIG não dispuser <te geração pró-
pria para os sistemas de eletrificação rural poderá contratar, com
empresa concessionária de fornecimento mie energia elétrica, con-
trolada pelo Estado, serviços de natureza técnica e de rotina admi-nistrativa.

Art. 5v - Atendida a legislação federal própria e atos ad-
ministrativos federais de p rocedimento, fica a CEMIG autorizada a
aplicar os recursos que couberem ao Estado, p rovenientes da cota doimposto único sobre energia elétrica, em investimentos pioneiros.

Parágrafo único Os recursos previstos no artigo serão
escriturados em conta especial na CEMIG, para utilização pelo
Estado na integralização ou subscrição de capital social da refe-
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rida empresa, à medida em que sua aplicação atingir os limites le-
gais de remuneração dos respectivos investimentos.

Art. 6. - O disposto no parágrafo único, do artigo 3•1 da

Lei n.9 6.194, de 26 de novembro de 1973, não se aplica às enti-
dades obrigadas a fazer retenção de recursos, nos termos de sua
lei de regência.

Art. 7. Fica a CEMIG autorizada a reorganizar seu serviço
de processamento de dados ou contratar a sua execução, proceden
(lo, da mesma forma, com referência a outros serviços de apoio
operacional para o seu sistema.

Art. 8. - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a pres-
tar garantia cm operações de crédito, ou em contratos de financia-
mento, celebrados pela CEMIG, no país ou no exterior, e destinados
às obras de expansão do sistema elétrico.

§ 1. - A garantia a que se refere o artigo poderá ser pres-
tada sob a forma de caução de ações do capital da CEMIG, de
propriedade do Estado, preservada a maioria de suas ações com
direito a voto.

§ 2. A garantia sob a forma de aval ou fiança não exce-
derá o valor representado pelas ações do capital da CEMIG, de
propriedade do Estado, à época da transação, independentemente
de operação prevista no parágrafo anterior.

Art. 9 • 9 - Assegurada a maioria de ações com direito a
voto, poderá o Poder Executivo promover a venda das ações dispo-
níveis que possuir do capital da CEMIG, sendo o produto aplicado
obrigatoriamente na expansão do sistema elétrico da CEMIG ou

em operações a ela referentes.

Art. 10	Esta lei entra ciii vigor na (lata de sua publicação.

Art. 11	Revogam-se as disposições em contrário.

\Iando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiraillente, como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos O de
dezembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna

LEI N.° 6.727, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
parte de imóvel ao patrimônio da Prefeitura Muni-
cipal de Conselheiro Pena.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer re-
verter, ao patrimônio (Ia Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena,
parte do imóvel, havido por doação, conforme escritura pública
lavrada em Livro de Notas 1, fis. 144 a 145 v, do Cartório do 1.
Ofício da Comarca de Conselheiro Pena, devidamente transcrito
no registro de imóveis sob o n. 9 118, constante em livro 3-A, às
fis. 32, do Cartório do Oficial Argemiro Teixeira da Silva, da mesma
Comarca.

Parágrafo único A pai-te do imóvel a que se refere o
artigo tem área de 1.146,50 m 2 (hum mil, cento e quarenta e seis
metros e cinqüenta decímetros quadrados)

Ai-t. 2.	A área referida no artigo anterior será utilizada
para construção de parque infantil e 01)1-as de urbanização.

Art. 3.	Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.

Art. 40	Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Florizonte, aos 9 de
dezembro (te 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lou rival Brasil Filho

i k
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LEI N. Q 6.728, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis, de
propriedade do Estado, à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, para o
fim que menciona, e dó outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Com-
panhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -- COHAB-MG
imóveis de propriedade do Estado, integrantes do plano de urbani-
zação (Ia Gameleira, constituídos dos quarteirões n.s 77 e 89, 103 e
102, com áreas, respectivamente, de 41 .200,0() rn2 (quarenta e um
mil e duzentos metros quadrados), 28. 975,00 1112 (vinte e oito mil,
novecentos e setenta e cinco metros quadrados) e 12.056,00 m2
(doze mil e cinqüenta e seis metros quadrados)

Parágrafo único - - Compreendem-se nas áreas dos imóveis
referidos no artigo as que lhe são adjacentes, destinadas a praças e
ruas projetadas.

Art. 2.9 Os imóveis mencionados no artigo L Q1 .Q destinam-se,
exclusivamente, à construção (te um conjunto habitacional para fun-
cionários públicos civis do Estado.

Art. 3 ç - - Consideram-se causas de reversão dos imóveis
ao patrimônio do Estado, sem ônus para este, a) não se verificando
o início (Ias obras dentro do VZ() de 6 (seis) meses da data da
escritura; b) ocorrendo a interrupção das obras por prazo supe-
rior a 6 (seis) meses; e) desvirtuando-se a finalidade da doação.

Art. 4.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5•Q	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
táo inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro dc 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho
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LEI N.° 6.729, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Comunidade As-
sistencial Sindical de Uberlândia - CASU - com
sede na Cidade de Uberlândia.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .9 - -- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade
Assistencial Sindical de Uberlãndja - CASU com sede na Cidade
(te Uberlândia.

Art. 2. 1	Esta lei entra em vigor na (lata (le sua publicação.
Art. 3. 1	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as 'autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei Pertencer, que a cumprammm e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se conténi

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tammn da Andrada

LEI N. Q 6.730, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade público a Associação das
Famílias Unidas do Bairro Major Laga, da Cidade
de Itab ira.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Famílias Unidas do Bairro Major Lage, da Cidade de Itabira

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•1 - Revogam-se as disposições em contrário,

pq
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro dc 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N. , 6.731, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "União Musical
São Domingos", com sede na Cidade de Diogo de
Vasconcelos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. - Fica declarada de utilidade pública a "União
Musical São Domingos", com sede na Cidade (te l)iogo de Vasconcelos.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3 • 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamin de Andrada

LEI N.° 6.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Sociedade de
Concertos Sinfóiiicos", CO!fl sede em São João dei-Rei.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
de Consertos Sinfônicos", entidade com sede em São João (lei-Rei.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data (te sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de'
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tatnm de AlLdrada

LEI N.9 6.733, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Orquestra Lira
Sanjoaneimse", com sede em São João dei-Rei.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'	Fica declarada (te utilidade pública a "Orquestra
Lira Sanjoanense", entidade com sede em São João dei-Rei.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.

Ai-t. 3." - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andradu
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LEI N. 9 6.734, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Associação de
Integração Social de Ilajubá", com sede eni Ilajubá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . 0	Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Integração Social de Itajubá", com sede na Cidade de Itajubá.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.'	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tumm de Aidrada

LEI N.° 6.735, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Santa Cruz
Futebol Clube", com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . l.	Fica declarado de utilidade pública o "Santa
Cruz Futebol Clube", com sede em Belo Horizonte

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
IJoiii/ácjo José Tomam de A ILdrada

LEI N.° 6.736, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Associação fie-
neficejite dos Moradores da Vila Paraíso, com sede
mia Cidade de Araguari.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente dos Moradores da Vila Paraíso, com sede na Cidade
de Araguari.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 3.'	Revogam-se as disposições era contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro (te 1975.

ANTÔNIO AURELI,4N0 CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tania, de A ndrad(,

LEI N. 6.737, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declama de utilidade pública a Liga de Futebol
.lmnadop de Governador Valadares, com sede na
Cidade de Governador Valadares.

O Povo do ESiad () d(' Mino; (;'rais. por seus l'el)resc:ltantcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 . Q - Fica declarada de utilidade pública a Liga de
Futebol Amador de Governador Valadares, com sede na Cidade de
Governador Valadares.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • Q - Revogam-Se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.' 6.738, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o "Usina Fronteira
Esporte Clube", com SP(/e na Cidade de Fronteira.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e co , em seu nome, sanciono a seguintelei:

Art. 1 . - - Fica declarado (l(' utilidade pública o "Usina
Fronteira Esporte Clube", com sede na Cidade de Fronteira.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3." 	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

-------------------------------------Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO A URELIAX() Cii. V !S DE' MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
floni[rio Jo:é Ttnun de ,%iilrada

LEI N. 9 6.739, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o Centro de Um-
banda Maria Quitéria, com sede na Cidade de
Cataguases.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Centro de
Umbanda Maria Quitéria", com sede na Cidade de Cataguases.

Art.  2. 9 - Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.
Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José l'amin de Andrada

LEI N.° 6.740, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública o Hospital Frei
Caetano e Maternidade Santa Tereza, com sede na
Cidade de Paraisópolis.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Flospital
Frei Caetano e Maternidade Santa Tereza, coni s('(le na Cidade de
Paraisópolis.

Art. 2.-	Esta l('i entra (iii vigor mia (tala d e soa pul)lie:IÇiio.
rI. 3. - - Rvogani-se as (tisposições em contrário.

.4	L
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada

LEI N.° 6,741, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Conferéncia São
Sebastião da Sociedade São Vicente de Paulo", com
sede na Cidade de Cai-los Chagas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 .' -- - Fica declarada de utilidade pública a "Conferên-
cia São Sebastião da Sociedade São Vicente de Paulo", com sede na
Cidade de Carlos Chagas

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO A URELLINO CHAVES DE MENDONÇA
Mórcio Manoel Garcia Vilela
Boa ifócio Jose 'ciii	de A ndrada

LEI N.° 6.742, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Sociedade Colé-
gio de lia jubú, (lo Município de Itajubá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

	

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Colégio de Itajubá, do Município de Itajubá

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

	

Art. 3,0	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Plácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELL4NO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
l3onifócjo José Tamm de Aidrada

LEI N. 9 6.743, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a "Corporação Mu-
sical Lira Pcrdoensc", com sede na Cidade de Per-
dões.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - - Fica declarada de utilidade pública a "Corporação
Musical Lira Perdoense", com sede na Cidade de Permlões

Art. 2. 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

	

Art. 3,o	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELL4\'() CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Maizoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andradcj
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LEI N. 6.744, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de li(ili(lade público a ".4 ssociaçãO Pró-
-Me!/iorumen!os (lo Bairro Florniruir", com sede em
Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1	Fica declll('( de utilidade pública a "Associação
Pró-MelhraincflloS do Ba1'1-() Florainai'', (1 0111 sede ('III Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

1)ada no lIúco da Liber(lade, ciii Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1075.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de A ivirada

LEI N.9 6.745, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Altero (1 redaço (10 oi'liqo 81, do Lei n. I 6.277,

de 27 (te dezembro de 1973

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 .` -- O capu! do artigo 81 e SCUS ifleiSOS 1, III e IV, (Ia

Lei n.0 ti .277, de 27 ite dezembro (te 1973, passam a vigorar com a
seguinte redação

"Ai-t. 81 - - Fita assegurado t direita (te enquadra-

int'ilo ciii ('II rí'iter e fctiv o. nos treinos (leste Estatuto, ao
professor aUXtli(i' (te ensino médio e ao professor de en-
sino (Ir 1.' Grau, (Ir' 1.01. Série, (ltR'

1 - comprove a habilitação, conforme o caso, em
exame (te seleção, eXame (te suficiência ou concurso pú-
blico, realizados nos termos da legislação própria, até a
data desta lei;

II - ....................

III -- apresente ou venha a apresentai' até 28 de
(leZernbm- () (te 1978, credenciamn t nto legal exigido para o
exercício (lo magistério, na área e grau de ensino relacio-
nado com o exame ou concurso em que se habilitou;

IV pelo menos, 2 (dois) anos letivos
(te efetivo exercício (te Magistério Público Estadual antes
da vigência da Lei n. 0 6.277, (te 27 de dezembro (te 1973.

Art. 2. - O Parágrafo Único do artigo 81, da Lei n.° 6.277,
de 27 (te dezembro de 1973, passa a constituir 1 •Q. acrescentando-se
ao artigo os seguintes parágrafos:

" 2.1' Para efeito do inciso III, é considerado o
credencia rnemito legal exigido A época dc realização do
Exame de Seleção, Exame (te Suficiência ou Concurso
Público.

3 - O professor efetivo do antigo ensino primá-
Ho que, antes da vigência da Lei n. 0 6.277, de 27 (te
(lez('rfll)r (( (Ir 1973, eXercia docência lias quatro últimas
séries do 1.' Grau ou no 2:' Grau, o' O) (Specialistj ole cdu-
('ação, erguI ente designado antes (Ia vigência da men-
cionada lei, terão direito ao enq uadramento ou reo'n-
quadramcn 0 no nível correspondente á designação, desde
(Inc s tisfaçrn	condições (1C habilitação.

§ 40 Ao servidor a que se refere o parágrafo
anterior, aplica-se o disposto no § 1 . 0 , do artigo 20, da
Lei n. 0 6.277, (te 27 (te dezembro de, 1973."

Art. 31	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário

1
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIAN() GilA VES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
.José Fernandes Filho
Lourival Brasil Filho
João Caniillo Penna

LEI N.9 6.746, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a inscrição do pessoal admitido
sob o regime da legislação trabalhista na categoria
de contribuinte do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.9 à - O pessoal da administraçao direta e autárquica,
la legislação trabalhista, pode ser inscrito naadmitido sob o regime ( 

categoria de contribuinte, segundo disponha convênio específico
celebrado com o Instituto (te previdência dos Servidores do Estado
(1v Minas Gerais.

Art. 2. -- 1)o convênio de que trata o artigo anterior cons-
tarão, obrigatoriamente, as alíquotas (Ias contribuições a cargo do
servidor e da entidade empregadora e a discriminação dos benefí-
cios e (los serviços a serem prestados.

Art. 3 • Q É vedada a cobrança ao pessoal a que se refere

o artigo 1.9 de eOntril)uiÇão superior à paga pelo pessoal de regime
estatutário.

Art . 4. - - O ônus da aposentadoria, cio salário-família e das
licenças para tratamento de saúde, gestação e por acidente de tra-
balho do pessoal inscrito no Instittito de Previdênc ia (los Servidores
(lo Estado de Minas Gerais, nos termos (lesta lei, pertence à entidade
empregadora, salvo na hipótese de cláusula cm contrário expressa
no convênio.

Parágrafo Único -- Os benefícios de que trata este artigo se-
rão concedidos na forma de regulamento baixado em decreto.

Art. 5•1	As despesas decorrentes da aplicação (lesta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7. -- Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro (te 1975.

AiV1'ÓNJO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.° 6.747, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza a permuta de imóvel de propriedade
do Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l y - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
com o Município de Baepencli os imóveis de suas respectivas pro-
priedades abaixo caracterizados:

1 -- Imóvel do Estado. Uni terreno urbano, situado na Ci-
dade de Baependi, à Rua da Conceição, com área (1v 1.210 m2
(hum mil, duzentos e dez metros quadrados), havido por doação
conforme transcrito no Registro ole Imóveis, sob o número 23.058,
fis. 133 v. do Livro 3-R, do Cartório (lo Registro de Imóveis (Ia
Comarca de Baependi;

II -- Imóvel do Município. Área (te terreno, com 5.000 mn2
(cinco mil metros quadrados), situado no Bairro das Cavalhadas,
Município de Baependi, havido por compra e vencia, conforme
transcrição no registro de imóveis, sob o. 26.713, fls. 80 v. do
livro 3-M, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca (te
Baependi, cuja permuta está autorizada em Lei Municipal.

4
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Art. 2. - O imóvel a que se refere o item II do artigo ante-
rior, após a permuta autorizada por esta lei, destinar-se-á a constru-
ção de novo prédio da Escola Estadual "Senador Alfredo Catão".

An. 3. - Esta lei entra ciii vigor na (lata de sua publicação.

Ai-I. 4Q - - Revogam-se as disposições em contrário.contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ALV'I'õNIO A(JRELI.4X() CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. ç, 6.748, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Governo do Estado a fazer reverter
imóvel ao património da Prefeitura de Ipanema.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - - Fica o Governo do Estado autorizado a fazer re-
verter ao patrimônio da Prefeitura (te Ipanema imóvel adquirido
desta por doação, situado na Avenida Sele de Setembro, com as se-
guintes características e confrontações: área de terreno medindo
17,40 m (dezessete metros e quarenta centímetros) de frente por
14,60 m (quatorze metros e sessenta centímetros) de fufl(IOS, confron-
tando, por um lado, com () prédio (te LeopOl(lO Pacini, por outro
lado com beco que vai sair à Rua Aimorés, e pelos fundos, Com
terreno do patrimônio municipal.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

]),ida no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

AN'I'ÕAJo AURELJ.4N() Cíí.4VE,; DE MENI)ONL,4
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourijczl Brasil Filho

LEI N . 6.749, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Dá denominação ao Fórum (Ia Comarca de AI-
pinópolis.

O Povo do Estado de Minas Gerais:, por seus representantes,
decretou e eu, em SCU nome, Saflciofl(.) a seguinte lei

Art.	--- O prédio em que se localiza a sede (Ia Comarca
de Alpinópol is passa a denominar-se "Fóruimi Lázaro Brasileiro"

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dad a no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

AN'ÁÚNI() ri l]J(ELJJNQ (11,1 t'ES fJE MEND(JNÇA
Moirejo Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tomm de Aiuirada

LEI N. ç, 6.750, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Dá a denominação de "Bernardino Nunes da
1kw/ia" à Escola Estadual de Conceição de Tron-
queiras, 1. 9 Grau - 1.0, Município de Coroaci.

O Povo do Estado de Minas (r: is, pai' seus repren !antcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' -- Denominar-se-á "Bernardino Nunes da Rocha" a
Escola Estadual de Tronquciras, 1. Grau - 1.0, Município de Co-
roaci.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTONIo AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
José Fernandes Filho

LEI N. 6.751, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Dá a denomiraição de "Conjunto Balneário Go-
vernador Benedito Valadares" ao complexo hotel-
-termas-parque da Bacia do Barreiro, de Araxá.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. = Fica denominado "Conjunto Balneário Governador
Benedito Valadares" o complexo hotel-termas-parque cia Bacia do
Barreiro, Município de Araxá.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 . 0	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contam.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Gorda Vilela
Bonifácio José Tarnm de Andrada
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LEI N.° 6.752, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o Poder Executivo a criar Comissão
para estudar a construção de autódromo no Estado
de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a criar Comis-
são constituída (te representantes tio Governador cio Estado, da As-
sembléia Legislativa, da Secretaria (te Estado (Ia Segurança Públi-
ca. da Prefeitura (te Belo Horizonte, da Câmara Municipal e da Fede-
ração Mineira de Automobilismo para, sem ônus para o Estado, pro-
ceder a estudos preliminares visando à construção de um autódromo
no Estado de Minas Gerais.

Art. 2. - Para atender ao objetivo cio arti go anterior, p0-
derá o Estado firmar convênio com a Prefeitura (te Belo Horizonte
e a Federação Mineira de Automobilismo.

Art. 3•o No prazo (te 180 (lias após a publicação desta
lei, a Comissão, constituída como determina o artigo 1., enca-
minhará as suas conclusões ao Governador do Estado, ao Prefeito
(te Belo Horizonte e ao Presidente (Ia Federação Mineira de Auto-
mobilismo.

Art. 4•0	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
dezembro de 1975.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.° 6.753, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública a Sociedade Bene-
ficente Belo Horizonte, com sede na Capital.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.	Fica declarada de uÇili(la(le pública a Sociedade

Beneficente Belo Horizonte, com sede nesta Capital-

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,

tão inteiramente conio nela se contem

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizon tu, aos 12 de

dezembro de 1975.

ANTÔNIO AUREIJAN() CHAVES I)E MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Ijoiii[úcio José Tamni de Aiulradu

LEI N. 6.754, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza a instituição (/0 Fuiido de I)eseiwOl-

vitneiito Urbano - - FUNDEURB	e dá outras pro-

vidências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 . -	Fica o Poder Executivo autorizado a promover

a instituição do Fundo (li' ( lesenvolvimneflto Urbano FUNI)EUPB,

(lestina(to a dar suparte finan ceiro, miid boi te a conccs:ao e recur-
sos a fundo perdido ou a título de financiamento, aos investimentos

urbano; necesSários	E5t(d(). com o. , seguintes objetivos

1 - - permitir o harmônico e equilil)rado) crescimento (las

cidades, de forma que 1 UFl)afli'/.aÇaO, a ofm'ta ti e terrenoS e o trans-

porte sejam cqUaciOIlU(10S dentro da menor relação custo-benefício;

11 -- eliminar o déficit estadual (te obras indispensáveis ao

( lcSeflVotvimfleflh0 racional dos centros urbanos;

III -- atender à demanda adicional (te obras que venham

ocorrer neste setor.

251 -

Art. 2. - Para a execução (lesta lei, poderá o Poder Executivo:

1 - elaborar planos, programas e projetos, visando aos ob-
jetivos relacionados, e promover, cOOl(t(flijl e fiscalizam as respec-
tivas eXecuçõo j)Ch)S órgãos (la a(IImminiStlação direta e indireta;

II	regulamentar a gestão do Fundo de Desenvolvimento
Urbanc	FUNDELTEII, ateavés da designação de instituição finan-
ceira estadual que acamoulc, tandéin, as funçõ	(te Agente Finan-
ceiro das Operações de crédito, a que se refere o artigo 8., e par-
ticipe da gestão (lO FUNDEEJBB;

111 - a(lotar outras medidas que ampliem a eficiência dos
trabalhos (te planejaumcnto, execução, fiscalização, revisão e con-
trole do plano estadual de (tesenvolvimimo.n tu urbano e permnitani o
constante a perfeiçoamento técnico, a(lminislrativo econômico e fi-
nanceiro) (la Com panhia de J)esenvolvimn('flt() Urbano - COl)EURB;

IV -- fornecer base financeira, através (li' integralização de
recursos, para o FUNI)EUBJ3 constituir-se eni contrapartida a re-
cursos o1iU11(los de organis)m!os ifl teiflaSionais, federais, estaduais
e municipais para a execução (te programas (te obras e serviços de
interesse (Ia infra-estrutura e do bem-estai social dos centros urbanos
do Estado.

AI'[. 3. - - No atendimento (te suas finalidades, serão reali-
zadas as seguintes operações jielo FL'NDEEJRB, com recursos pró-
prios OU de terceiros

1 - de financiamento da clabor:(cão dc planos e projetos de
desenvolvimen to urbano, bem corno (te execução das respectivas
obras;

II - de finaneiammit flt( OU subsiol lOS (los cilcalgos financeirosdeeoi-ren tes de enmpréstimiios coiieed idos por entidades financeiras
integrantes (Ia A(lministração Indireta Federal ou Estadual, ou aind'
por Fundos administrados 1)01 essa;; mesmas entidades, desde que
Sejam diri g ido,, ao fomento (Ia infra-estrutura (te serviços públicos,
equipamentos urbanos e á aquisição de terrenos Para construir re-
serva para futura utiliaço e111 obras (te ia temesse pábico

III	de financiamento ou subsídio (te investimentos, em
caráter complementm• a outros Fundos.

Art. 4ç --- - 
O Fundo de Desenvojvjmnn . ntoi Urbano -

FUN1)EUHB terá valor suficiente para cobrir, sob a forma de fi-
nanciamonto ou subsídio, a parcela olos inves1im1111tos urbanos não
financiados por oranismos intern:c lan; is ou fed ernis, em osque:rma
de co-participação.
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Art. 5•0 -- O Estado integralizará a sua participação no
FUNDEURB com recursos orçamentários e derivados (te financia-
mentos específicos, que obtiver com essa finalidade.

Parágrafo único = A integralização (lo FUNDEUHB pelo
Estado, com os recursos indicados no artigo, será feita (le rno(lo a
compatibilizar, permanentemente, as disponibilidades do FUNDEURB
com as necessidades financeiras.

Art.	-- O FUNDEURB é constituído (]os seguintes recursos:

1	(lotações consignadas, anualmente, no orçamento do
Estado ou em créditos suplementares ou especiais;

II - recursos provenientes de operações de crédito de que
o Governo do Estado seja mutuário, desde que as obrigações finan-
ceiras decorrentes não onerem o Fundo;

III	incorporação (los retornos das aplicações do Fundo,
bem como os resultados obtidos;

IV --- recursos de qualquer origem, desde que não onerem
o Fundo.

Art. 7•0 Para efeito do disposto no artigo 1., fica o
Poder Executivo autorizado a contrair empréstimos e financiamentos,
necessários ao fomento do plano estadual de desenvolvimento ur-
bano.

Parágrafo Único - - Fica o Poder Executivo autorizado a dar
os recursos do FUNI)EUHB cm garantia a operações de crédito,
destinadas ao atendimento (Ias finalidades previstas no artigo 3•9,
OU a garantir os certificados de depósito ) t)reviStoS no parágrafo único
do artigo 9•9

Art. 8. -- A eX(CUÇU() (10 ploglitrna de aplicações com re-
cursos do FUNI)EURB, cometida à entidade prevista no inciso II,
(lo artigo 2., será regulamentada por decreto, em que se preverá:
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Art. 9•9 - As operações (te financiamento, à conta dos re-
cursos do FUNDEURB, constituem o ativo (te propriedade (lo
Estado, que a este retornará parcelada,iiente, após os 1(1 (dez) anos
iniciais (te atividades do FUNI)EURB.

Parágrafo único Os certificados de depósito em itidos pelo
órgão gestor para o Estado constituem títulos (te crédito, Passíveis de
receber garantia estadual, sujeitos à correção monetária e com ca-
racterísticas de rentabilidade compatíveis com as condições nié-
(lias (los empréstimos concedidos à conta (lo F'UNI)EIJBLI, apresen-
tando-se como títulos hábeis para operações (te caução ou de venda
a terceiros, observadas as disposições federais sobre a matéria e
desde que o seu produto ou benefício se atenha aos objetivos esti-
pulados no artigo 1.' (lesta lei

Art. 10 --- Ao artigo 6. da Lei n. 6.258, (te 13 (te dezembro
de 1973, acrescenta-se o seguinte inciso:

"Art .	6.	..............................
VIII - -- O saldo anual (Ias verbas distribuídas nos

termos do inciso IV, (lo artigo 4., da Lei n. 6.265, de 18
de dezembro de 1973, e fluo recebidas pelos interessados
até o final do exercício".

Art. 11 Ao artigo 4. (Ia Lei n. 6.265, de 18 (te dezembro
de 1973, acrescenta-se o seguinte § 2., passando o parágrafo único
para § 1.:

"Art.	4	-	............................

§ 2. Levar-se-, a crédito (lo Instituto (te Previ-
dência do Legislativo do Estado de Minas Gerais o saldo
anual das verbas referidas no inciso IV deste artigo, quando
não recebidas pelos iii t(ressa( os fio prazo legal"

Art. 12	Esta lei entra em vigor na (lata (t(' sua publicação.
Art . 13 -- Revogam-se as disposições em contrário

1 - a sua natureza e individuação contábil, bem como o
caráter rotativo (los recursos destinados a operações (te financia-
mento à conta do FUNDEURB;

II -- as condições gerais para aplicação dos recursos que, sob
a forma de empréstimos, sofrerão correção monetária, nos termos do
Decreto-lei n. 9 949, de 13 de outubro de 1969;

III	a competência e obrigações do órgã() gestor;

IV - as garantias mínimas exigidas para a concessão de
financiamentos através do FUNDEURB.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façamim cumprir,
tão inteiramente Collio nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
dezembro (te 1975.

ANTÕP.,'J() ,4URELI1N CJJ.tVE,', DE MENDQ.\'Ct
MúrCiO Maiwel Garcia Vilela
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Mando, portanto, a todas as autor idades, a quem o conhecimentoe e:i cuçã() (I••'sii lei i{'Itencer, (IUC a cumpram e façam cumprir,tã o illl leiraniente colHo nula se contêm.

Dada no Pa l ácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro (te 1975.
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LEI N.9 6.755, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera a toponímia do Município de Cachoeira

dos ?IIUCUCOS.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e (O, em seu flOfli(., SUOCI000 a seguinte lei:

Art . 1	Passa a denoin ina e-se Cechoei'a da Prata o atual

Município (te Cachoeira (los 'Macacos-

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3."	flPVOg:IiI-SC as disposiçõ"s cm contrário

Mando, poctani), a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e exccoçao (lei a lei pe rteioer, que a cumpram e façam cumprir,

tão 10 t(ira1i)(flt( (Olfl() fleli) 1W coflt€fii

l)ada no Palácio (Ia Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 17 de

dezembro de 1975.

tNT	() .1 GIIEL1,1N() CHAVES DE MENDONÇA

Márc io Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 6.756, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera a toponímia do Município de Barreiro

Grande.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Arl. 1; -- Passa ii denominar-se  Três Marias o atual Muni-

(!(, Barreiro Grande.

Art. 2.	Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.

3.'	flcv o : :W: s'::is (Iispesiçoc); cio conli'ário.

AX'lÔNJ() Al7iELI1xr CHAVES 1)E MENDONÇA
Márcio 1Ianoe 1 GaIei(z Vilela

LEI N. 9 6.757, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975

a ile110 1m inaçã0 de Sebast ido Silva dou-
linho" à Escola Estadual de 1." Grau (ex-Poliva
lente), em construção, no Município de Leopoldina.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por SeUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ai-t. 1.'	- Fica (len0flh j n)(l)l "Sebastião) Silva Coutjnho"
Esco!i Estadual (te 1.'' Grau (cx-Pojjvaienfe)	eifl construçi, (1<)MUfliCÍ1)i() (ic Leopoldina

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArE. 39 - -- Bevouamim-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam culmiprir,
tão intel Uaiflc)) [e (0110) o ela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro O e 197;i.

ANTÓNIO AU17E1JAA'( dILI I'ES DE MENDONÇA
Márcio MO'JiOel Goteia Vilela
José Feritaju/es Filho

LEI N. 9 6.7S8, D: 17 DE DEZEMBRO DE 1975

.Tiodif ir:i (1 it'déo do artigo 3., da Lei
ti (174, de 17 de abril de 1973.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

J
.	

L.
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Art. 1. - O artigo 3•1, da Lei n. 9 6.074, de 17 de abril de
1973, passa a vigorar com a seguinte re(laÇaO

"Art. 3 ,Q _ Fica ainda o Poder Executivo autorizado
a permutar com o América Futebol Clube a área de 2.000
M2 (dois mil metros quadrados), doada ao Estado de
Minas Gerais na conformidade da Lei Municipal n. 9 909,
de 3 de janeiro de 1962 e do Decreto Municipal n. , 2.277,
de 24 de outubro de 1972, por outra área de medida cor-
respondente, prevalecendo a mesma destinação fixada na
doação.

Parágrafo único -- O terreno, objeto da permuta de que trata
esta lei, deverá oferecer as condições indispensáveis para a coflS-

trução da unidade escolar, a que se obriga o Estado."

Art. 2. - Para OS 
efeitos (lesta lei, poderá o Poder Executivo

promover a re-ratificação da escritura pública de permuta lavrada
no Cartório do Segundo Ofício de Notas, no livro n. 9 599-D, em 13

de julho (te 1973, em Belo Horizonte.
Art. 3,9 Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.

aMando, portanto, a todas s autoridades, a quem o conhecimento
pertencer, que a cumpram e façam cumprir,e execuÇão (lesta lei 

tão intcui'aiuICflte como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho

LEI N. 6.759, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975

Autoriza pernoita de imóveis do Estado, na
Cidade de Santo Antônio do Monte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

A11. 1. -- Fica o Poder E,, ( -
 '
:ti N, () autorizado a permutar,

Com o Município de Santo Antônio do Monte, os imóveis de suas
respectivas propriedades abaixocaracterizados'.
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1 - IMÓVEIS 1)0 ESTADO:

a) terreno e benfeitorias, situados na Cidade de Santo An-
tônio do Monte, na Praça Getúlio) Vargas, esquina com Avenida
Amâncio Bernardos. coma a órea total de 307.30 m 2 (trezentos e sete
metros e trinta decímetros quadrados) havido por doação, confor-
me transcrição no registro de imóveis, sob n. 9 23.486, fis . 272 v. a
273, do livro n.? 3.H.1, (lo Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santo Antônio do Monte;

b) terreno situado na parte suburbana da Cidade de Santo
Antônio cio Monte, no lugar denominado "Campo do Zé Lopes",
com área de 12.000 1112 (doze mi! metros quadrados) havido por
doação, conforme transcrição ) no registro (Iv imóveis, sob n.° 22.678,
fis. 39 v. a 1, do livro a." 3.11.1. dÔ Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santo Antônio do Monte.

JvJs 1)0 MUNICÍPIO

a) área (le terreno, conm s. 1H11) 1112 (cinco mil meti-os qua-
(lrados), situada na flua llclrh ior Fran ( j sc'O, esquina com Rua
Professor Mezêncio, na Cidade d Santo Antônio do Monte, havido
por compra e venda, con fo rio e esCri 111 co pá!)] ira (orislan te no livro
95, fis . 124 v., do Cartório do 2." Ofício, da Comarca de Santo
Antônio do Monte;

b) (obras, oonstruçóo s e (l(mnais benfeitorias do prédio onde
funciona o Ginásio Estacl md "J)r. ...va ro Brandão", situado à Rua
Belchior Francisco, esquina oomii fl ua Professor Mezêncio, na Cidade
de Santo Antônio do Monte, havido por doação feita pelo Cônego
Pedro Paulo Michla, conforme escritura pública, constante do livro
96, fis . 13 v. a 15, do Cartório do 2 . ? Ofício, da Comarca de Santo
Antônio do Monte.

Art. 2.ç 	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução ( ]esta lei porlenec'r, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberda(le, com Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
Lourival Brasil Filho



1
RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 7.338, que dispõe
sobre os vencimentos dos cargos do quadro de servidores dos Órgãos
Auxiliares da Justiça de Primeira Instância, e dá outras providên-
cias, sou conduzido, por motivos de ordem constitucional e de inte-
resse público a opor-lhe o presente veto parcial, incidente sobre
o seu artigo 4•9 e a expressão "Tesoureiro" correspondente ao cargo
previsto no quadro "a" do Anexo Único, da referida Proposição pelas
razões adiante expostas.

Com efeito, o mencionado artigo 4.' da Proposição em exame
constitui uma inovação ao texto primitivo (lo projeto, a este acres-
cido, no curso de sua apreciação legislativa, com o intuito de ampliar
a previsão de enquadramento, com a introdução de critérios que
alargam, indevidamente, os princípios estabelecidos na proposta de
minha iniciativa, segundo os quais o aproveitamento (te funcionários,
para efeito de enquadramento admitido no seu artigo 2.', fica condi-
cionado à prévia comprovação da existência de vagas em que possa
a medida ser efetivada.

Manteve-se a disciplina do projeto cm linha de respeito à
formulação dos quadros de auxiliares previstos para as Comarcas
do Estado e à respectiva lotação numérica de cargos que lhe são desti-
nados pela organização judiciária estadual, objeto de ato próprio
do Poder Judiciário.

O artigo 4.' da Proposição em causa, autorizando o enquadra-
mento de substitutos, na forma ali preconizada, desatende a essa
regra de privatividade de competência, já que se propõe, na verdade,
a ampliar o número (le cargos para os órgãos da Justiça de Primeira
Instância, sem que ocorra, para tanto, iniciativa válida.

Impõem-se, assim, pelas razões apontadas, a sua exclusão do
ato de sanção, a fim de que permaneça resguardada a ordem cons-
titucional.

Relativamente à exclusão do cargo de "Tesoureiro", do quadro
"a" do Anexo único da Proposição, cumpre-me esclarecer que razões
de ordem administrativa, apuradas em estudos posteriores, aconse-
lharam ser inconveniente a permanência desse cargo, lotado no
Fórum Lafaiete da Comarca de Belo Horizonte, entre os constantes
do referido quadro.

Isto porque, conforme ficou estabelecido pelo Egrégio Tribu-
nal de Justiça, o cargo em apreço não deve ser remunerado pelos
cofres do Estado, cm razão dos emolumentos que lhe são destinados
pelo Regimento de Custas, nos andamentos dos efeitos judiciais. 
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Ocorre, ao demais, que considerando-se a existência na organização
judiciária do Estado de outros detentores do cargo de Tesoureiro,
que apenas percebem custas, não seria justo nem equitativo, segun-
do o princípio da isonomia e os critérios de avaliação que nortearam
a fixação de valores salariais do quadro em apreço, que se atribuísse
vencimento especial somente para o cargo ora objeto da exclusão, por
via deste veto.

São esses OS motivos (te ordem constitucional e de interesse
público que Inc conduzem a opor veto parcial à Proposição de Lei
11. 9 7.338, fazendo-a retornar ao douto exame dessa Egrégia Assem-
bléia.

Dada no Palácio ( Ia Lih('r(Ia(le, em 1Ielo Ilorizonte, aos 17
de dezembro (te 1975.

(a) ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.' 6.760, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre os vencimentos dos cargos do
quadro de servidores dos Órgãos Auxiliares da Jus-
tiça de Primeira Instância e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eu seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.' Os sím bolos de vencimentos dos cargos do quadro
de servidores dos Órgãos Auxiliares ola Justiça de Primeira Instância
passam a ser, a partir de l. de janeiro de 1976, os instituídos para
o Quadro Permanente de que trata o Decreto n. 16.409, de 10 de
julho de 1974, cmii os valores que lhe são correspondentes, na forma
(10 Ano'xo único desta lei.

,§ 1 .` 	Sobre o valor do símbolo de vencimento, somente
serão calculado, os a(l
percentual.	

ioionais e o a	dbono e famíli a, este quando

( )s valores at 1lIiUí(l( os aos símbolos ole vencimentos
correspondem à ornada diária dc 8 (oito) horas de trabalho.

Art . 2.' - O funcionário> atualmcn te à disposição (te qualquer
Comarca, ocupante de cargo não integrante do Quadro de Órgãos
Auxiliai-es da Justiça de Primeira Imistância que, na data (lesta lei,
se achar, c (onprovadament( . há mais (te 2 (dois) anos nessa situação,
poderá requerem' o seu onq adramentoi em cargo vago de Comissários
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de Vigilância de Menores ou de Oficial de Justiça, ficando extinto
o seu respectivo cargo de origem, e desde que:

1 - O requerimento seja protocolado na Secretaria de Estado
do Interior e Justiça, até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir
da data desta lei;

II - seja estável ou tenha ingressado no serviço público
mediante concurso;

III - possua a habilitação exigida para o provimento res-
pectivo;

IV - desempenhe ou tenha desempenhado, por período no
mínimo de 2 (dois) anos, as atribuições próprias dos cargos men-
cionados no artigo.

1. A comprovação dos requisitos enumerados nos incisos
III e IV será feita através de atestado passado pelo Juiz de Direito
titular da Vara cm que o funcionário sirva ou tenha servido.

	

§ 2.	O enquadramento produzirá seus efeitos após a publi-
cação da respectiva apostila, expedida pelo Secretário de Estado do
Interior e Justiça.

Art. 3.° - Os proventos do pessoal inativo dos Órgãos Auxi-
liares da Justiça de Primeira Instância passam a ser regulados pela
Lei n.9 6.565, de 17 de abril de 1975, observado o disposto nos
artigos 11 e 20, da Lei n.' 6.643, de 27 de outubro de 1975.

Art. 4 ,5 - (Vetado).
Art. 5,9 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, até o limite
necessário, e anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
para esse fim.

Art. 6. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
márcio Manoel Garcia Vilela
Bonifácio José Tamm de Andrada
João Camilo Penna
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ANEXO ÚNICO

(A que se refere o art. 1., da Lei n. 9 6.760, de 19 de dezembro de 1975)

Quadro de Cargos dos Ôrgãos Auxiliares da Justiça de Primeira
Instância

a) Cargos de Provimento Efetivo

DENOMINAÇÃO	 SÍMBOLO DE	N. DE
VENCIMENTO	CARGOS

Escrivão do Judicial, remunerado de Entrância Especial	V-38	16
Escrivão de Auditoria da Justiça Militar ....... . V-38	2
Escrivão do Judicial, remunerado, de 3.ç, Entrância	V-28	85
Escrivão do Judicial, remunerado, de 2.a Entrância	V-23	93
Escrivão do Judicial, remunerado, de l.g Entrância	V-22	(13
Escrevente de Entrância Especial ......... . V-21	90
Escrevente de 1a Entrância .. .. .. .. .. .. ..	V-20	40
Escrevente de 2.	Entrância .. .. .. .. .. .. ..	V-12	-
Escrevente de 1.a Entrância .............. V-10	2
Comissário de Vigilância de Menores .. .. .. .. ..	V-27	25
Oficial de Justiça de Entrância Especial ....... . V-20	43
Oficial de Justiça de 3.a Entrância .. .. .. .. ..	V-13	239
Oficial de Justiça de 2.a Entrância .. .. .. .. ..	V-10	181
Oficial de Justiça de 1.4 Entrância .. .. .. .. .. ..	V-9	194
(Vetado) .......................... (Vetado)	(Vetado)
Fiel de Tesoureiro ...................... V-21	1
Motorista ............................ V9	$
Assistente Social	.................... V-42	16
Datilógrafo-Mecanógrafo (*)

V-15	7
Agente de Administração (**)

V-12	10
Serviçal (***)34

b) Cargos de Provimento em Comissão

DENOMINAÇÃO DA UNIDADE	DENOMINAÇÃO SÍMBOLO DE
DO CARGO %ENCIME ..o

Departamento Administrativo do Fórum Lafaiete	Supervisor III	V-45
Seção de Expediente e Material do Fórurn Lafaiete	Supervisor 1	V-25
Seção Administrativa (do Juizo de Menores)	Supervisor 1	V-25

() Classe anteriormente denominada de Datilógrafo.
(**) Classes anteriormente denominadas de Escriturário e de Arquivista.

(***) Classes anteriormente denominadas de Ascensorista, Continuo-Servente e
de Porteiro -Zelador,
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LEI N° 6.761, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1975

Dá denominação a Escola Estadual - 1, 9 Grau
3.1, de Teóf ilo Oloni.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte lei:

Art. 1. - A Escola Estadual - 1.9 Grau -- 3.1. de Teófilo
Otoni, denominar-se-á "l)r. \Y:' Tni:r Neves da Rocha"

Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 •9	Revogam-se as disposições em contrário

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1975-

O Presidente	João Ferruz
O 1.-SccretáriO	Lúcio de Souza Cruz
O 2.-Secretário --Said Paulo Arges

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)

RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n. 7.339, que
dispõe sobre o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Estado, vejo-me na contingência de opor-lhe o pre-
sente veto parcial, para excluir (Ia sanção disposições que se revelam
contrárias ao interesse público e à Or(lCm constitucional.

Inicialmente, é preciso considerar que a estruturação do quadro
próprio do pessoal vinculado à área fazendária de tributação, fisca-
lização e arrecadação seguiu as mesmas diretrizes adotadas na
organização do quadro geral de cargos do serviço público estadual,
afeiçoando-se aos seus princípios e aos objetivos propostas de orga-
nização racional da administração de pessoal, com a finalidade de
valorizar o servidor com a adoção de urna política (te estímulo fun-
cional, mediante normas instituídas com esse objetivo e de aplicação
geral e uniforme

Esse pressuposto de unidade do direito aplicável ao servidor,
que o Decreto n. 16.409, de 10 de julho (te 1974, consubstancia,
deve ser preservado, sob pena (le frustrar-se o cumprimento das
diretrizes preordenadas para o setor, (l( que depende fundamental-
mente o bom desempenho do serviço I)re5tLi(10 pela administração
pública.
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Não obstante, a inovação introduzida no texto do projeto de
minha iniciativa, que resultou na redação do § 2.9, do artigo 23, da
Proposição em exame, autoriza um tratamento diferenciado para o
funcionário cia área de tributação, fiscalização e arrecadação, ao
atribuir-lhe condições especiais e particulares de progressão funcio-nal, garantindo-lhe mudança (te classe e melhoria salarial corres-
pondente com a prova de cumprimento (te interstício de tempo de
serviço inferior ao exigido para as demais categorias funcionais que
integram quadro permanente no Estado, deixando de observar, por-
tanto, salutar princípio (te i gualdade na administração das normas
de pessoal, preconizado com a edição do Decreto n. 9 16.409, de 10de julho de 1974.

Deixando, pois, de dar a minha aprovação a esse dispositivo,
estou manifestando o propósito de preservar as normas vigentes sobre
as condições em que se deve verificam- a progressão salarial do
servidor, evitando que se estabeleçam regras de exceção capazes de
vulnerar, em detrimento do serviço público e da própria classe dos
funcionários, a disciplina inscrita na legislação estadual sobre a
matéria.

Por força de extensão, faço ainda excluir da sanção a expres-
são "e seu valor será devido a partir do primeiro dia em que se
completar o período", constante do artigo 24, da proposta legislativa,
por seu evidente sentido complementar à norma do § 2. 1, do artigo
23, tendentes ambas a assegurar a antecipação da progressão salarial,
com inobservância como se viu, do Decreto n. Q 16.409, de 10 de
julho de 1974, que admite o seu pagamento apenas a partir de pri-
meiro de janeiro do ano seguinte ao em que se completar o período,
e por traduzir essa antecipação introduzida pelo Poder Legislativo,
ao modificam- o projeto de minha iniciativa, aumento inevitável da
despesa pública, com quebra, c onseqüentemente, do princípio da
iniciativa, reservada pela Constituição do Estado ao Governador, em
caráter privativo.

Pelas razões expostas, fundadas em	motivos de interesse
público e de ordem constitucional, veto parcialmente a Proposição
de Lei n. 7.339, para dela excluir o § 2., do artigo 23, e a expressão
"e seu valor será devido a partir do primeiro dia em que se com-
plementar o período", constante de seu artigo 24, devolvendo-a ao
reexame da Egrégia Assembléia Legislativa do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro
de 1975.

(a) ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Governador do Estado de Minas Gerais

A
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LEI N.9 6.762, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o Quadro Permanente de Tribu-
tação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seu': representantes,
decretou e eu, eu seu nome, sanciono a seguinte lei:

CAPITULO 1

Das Disposições Gerais

Art. 1. -- O Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação do Estado de Minas Gerais será organizado de acordo
com as disposições desta li i, subordinando-:;e seus integrantes ao
Secretário de Estado (Ia Fazenda.

Art . 2. - - Para os efciLo; desta lei

1 -- - cargo é o (ofljLlutu de atribuições e responsabilidades
cometidas a funcionário;

II	classe é O conjunto de cargos OU funções com atribuições
da mesma natureza e com o mesmo grau de responsabilidade.

Art. 3.	Os cargos do Quadro Permanente, previstos nesta
lei, se distribuirão entre OS seguintes órgãos que compõem os Ser-
viços de Tributação, Fiscalização e Arrecadação: Diretoria da
Receita Estadual, Superintendência ,, Regionais e Metropolitana da
Fazenda e Representações da Fazenda em outros Estados.

Art. 4 •9 Aos ocupantes dos cargos do Quadro Permanente
(te Tributação, Fiscalização e Arrecadação incumbe exercer as ativi-
dades relacionadas com o planejamento fiscal, o estudo e a regula-
mentação da legislação tributámia, o estudo dos processos ou sistemas
de arrecadação, a orientação dos contribuintes, a fiscalização dos
tributos estaduais, o apoio a essas atividades e com o paainento
de pessoal, nos termos em que dispuser o regulamento.

Parágrafo único	Considera-se como efetivo exercício do
cargo:

1 - a designação para prestar serviços junto aos órgãos da
Secretaria de Estado da Fazenda, desde que em funções afins às
próprias do cargo efetivo;

2 - a designação pala o exercício de funções ou para o
desempenho de missões de interesse público, devidamente compro-
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vado em representação fundamentada do Secretário (te Estado (Ia
Fazenda, com prévia e expressa autorização cio Governador;	-

3 - a nomeação para exercício (lo cargo de provimento em
comissão.

Art. 5Q -- Os integrantes das classes de Tributação, Fiscali-
zação e Arrecadação, Sol) regime de dedicação exclusiva, sujeitam-se
à carga horária de 40 (quarenta) horas senlanais de trabalho, bem
assim, quando estabelecido, a sistema de rodízio de períodos diurnos
e noturnos.

CAPITULO II

Da Composição do Quadro Permanente

Art. 6.	O Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação é composto de classes de cargos dos quadros especí-
ficos de:

1 - provimento em comissão;
II -. provimento efetivo.

SEÇÃO 1

Do Quadro Específico de Provimento em Comissão

Art. 7•9 -_ o Quadro Específico de Provimento em Comissão
compreende os seguintes grupos:

1 - Direção Superior;
II - Assessoramento;
III - Chefia;
IV - Execução.

Art. 8. - O Grupo de Direção Superior é constituído de
classes de cargos de comando da mais alta posição hierárquica que,
através de tomada de decisões, planejamento e organização, coorde-
nação e controle ou, ainda, da execução de tarefas inerentes a estas
atividades, visam ao estabelecimento de objetivos, diretrizes, pro-
gramas e normas gerais ou específicas.

Art. 9. - Grupo de Assessoramento é constituído de classes
de cargos cujas atividades consistem na orientação e no aconselha-mento prestado a ocupante de cargo de Direção Superior.

r
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Art. 10 - Grupo de Chefia é constituído de classes de cargos
de supervisão de órgãos que executam atividades e programas de

trabalho.
Art . 11 Grupo (te Excciiçio é cuflStitUi(lO (te classes de

cargos cujas atribuições Suo (teSempeflbadas (Olfl relativa autonomia,

sob regime de confiança (Ia auto ridade a que esteja subordinado.

Art . 12 Os do Quadro Específico dc Provimento
em Comissão são (te livre nolneaça() e exofleraÇW, segufl(lO critérios
a serem estabelecidos pelo Poder Executivo e se a «rupain de acordo

com o Anexo 1.

SEÇÃO II

Do Quadro Específ ico de Provimento Efetivo

Art . 13 -- - Os cargos do Quadro Especifico de Provimento
Efetivo se agrupam nas seguintes classes:

1 - Assistente (te Tributação e Arrecadação;

II	Agente (te Tributação e Fiscalização;
III - Técnico de Tributação e Fiscalização

Parágrafo Único - - A como posição d:is classes a que se refere
o artigo é a constante do Anexo II.

Art. 14	O provimento efetivo dos cargos de que trata
esta lei será feito:

1 - por acesso;
11 -- por concurso pÚl)lico, de provas ou ole provas e títulos.

§ 1. O acesso far-se-á nos termos (lo regulamento, mediante
seleção competitiva de provas e títulos, entre os ocupantes efetivos,
em exercício, (los cargos ( Ias classes (te Assistente (te Tributação e
Arrecadação e de Agente (le Tributação e Fiscalização, observado
o limite de 80% (oitenta por cento) (te vagas a serelil preenchidas
em grau inicial ola classe.

§ 2. - - Ao ocupante de cargo da classe de Assistente de
Tributação e Arrecadação, (uJ( nome ação para a classe afim tenha
resultado de opção após aprovação em concurso que lhe permitisse

garantido o direito de acesso à classea escolha (te outra classe, fica 
afim da preterida, independente de provas, mantidas as demais
disposições do parágrafo anterior.

3. - O concurso público será promovido pela Secretaria
de Estado de Administração e reger-se-á por normas baixadas con-
juntamente pelo seu titular e pelo Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 15 -- O acesso dar-se-á para o grau inicial da classe.
Parágrafo Único	Nos casos em que o vencimento do grau

inicial da classe for inferior ao percebido pelo funcionário, ser-lhe-á
assegurado grau igual ou superior mais próximo ao valor do seu
vencimento.

Art. 16 -- O concurso público será válido até que se com-
pletem as nomeações dos candidatos nele classificados, em número
correspondente ao das vagas a serem preenchidas na época de sua
realização.

CAPITULO 111

Da Remuneração

Art. 17 - Remuneração é a retribuição correspondente à
soma do vencimento com os adicionais e as gratificações devidas ao
funcionário, na forma desta lei, pelo efetivo exercício do cargo,
à exceção da gratificação prevista no artigo 39.

Parágrafo único - Os adicionais e as gratificações, quandopercentuais, serão calculados, exclusivamente, sobre o valor do sím-
bolo do vencimento.

SEÇÃO 1

Do Vencimento

Art. 18 - Vencimento é o valor mensal atribuído ao funcio-
nário pelo efetivo exercício do cargo.

Parágrafo único -- Os símbolos e valores de vencimentos
dos ocupantes dos cargos do Quadro Permanente de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação são os fixados no Anexo III.

SEÇÃO TI

Dos Adicionais

Art. 19 - Os adicionais são pagos em função do tempo de
serviço:

1 - por 5 (cinco) anos de efetivo exercício, na razão de
5% (cinco por cento) do vencimento;

II - por 30 (trinta) anos de efetivo exercício, na razão de
10% (dez por cento) do vencimento.

1
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SEÇÃO III

Das Gratificações

Art. 20 - As gratificações são dc

1	estimulo à produçao individual, nos termos do regula-
mento aprovado pelo Governador (lo Esta(tO;

II - exercício de cargo (te provimento em comissão, na forma

estabelecida no artigo 30.

CAPITULO IV

Das Outras Vant(1qens Peco niárias

Art. 21	O funcionário poderá receber, além da remunera-
ção, as seguintes vantagens, de acordo com o regulamento

1 - retribuição pela participaçao em órgão de deliberação
coletiva, por sessão a que comparecer;

II - indenizaçõ.S

a) diária;

b) ajuda de custo:

111 - honorários:

a) pelo exercício de atividades auxiliares ou membro de
banca ou comissão de concurso ou de seleção competitiva interna,
na Secretaria de Estado da Fazenda;

b) pelo exercício de magistério OU de função auxiliar em
programa de desenvolvimento de recursos humanos, de interesse da
Secretaria de Estado da FazCn(la

e) pela elaboração (te trabalhos técnicos e especiais de
interesse para a tributação e fiscalização, a critério do Secretário
de Estado da Fazenda, desde que não correspondam às atribuições
do cargo ocupado:

IV	abono de família;
V - vantagem pessoal, nos termos do artigo 35.
Parágrafo único - Aplica-se às disposições do artigo, no

que couber, a regra do parágrafo único, do artigo 17.

CAPITULO V

Da Progressão

Art. 22	Progressão é a elevação do funcionário ao grau
imediatamente superior da faixa (te vencimento da respectiva classe.

Art. 23 - São condições para o funcionário concorrer à
progressão:

1 - ter estado em exercício posicionado no mesmo grau
durante o período mínimo de 1 .095 (mil e noventa e cinco) dias,
no qual serão admitidas até 15 (quinze) faltas;

II - ter estado em exercício posicionado no mesmo grau
durante o período mínimo de 730 (setecentos e trinta) (lias con-
secutivos, no qual serão admitidos até 1) (dez) faltas em regiões
com notória insuficiência (te recursos e de pessoal, a critério do
Secretário de Estado (Ia Fazenda, otcsolc que a remoção tenha se
processado ex-o fficio;

III obter, no tu in i muo, tio (sessenta por cento) do número
de pontos apurados cm função (lo' requisitos estabelecidos em bole-
tim de avaliação a sei- instituído pela Secretaria (te Estado da
Fazenda.

§ L° Não se computará para a integratização do período
de que trata o inciso 1 o tempo cm que o funcionário se encontrai-,
por qualquer motivo, afastado do efetivo exercício do cargo, ex-
cetuados os casos de:

1 - férias;
2 - férias-prêmio;
3	casamento, até 8 (oito) dias;
4	luto, até 8 (oito) (lias pelo falecimento do cõnjugc, filhos,

pais e irmãos;
5 - licença decorrente otc gestação OU de acidente de serviço

ou para tratamento de saúde, até 180 (cento e oitenta) (lias;
6 - requisição amparada em lei que a autorize, cm caráter

irrecusável.
§ 2. - (Vetado)
§ 3. - A avaliação levará em conta o desempenho do fun-

cionário e o seu aproveitamento em programa de tl'eiflaliwflt() C (te
desenvolvimento de recursos humanos da Secretaria de Estado da
Fazenda.
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§ 4•9	As condições para a progressão do funcionário serão
consideradas até o último dia de cada período.

§ 59 - O ocupante de cargo de provimento em comissão
poderá concorrer à progressão no cargo efetivo de que seja titular.

Art. 24 - A progressão será assegurada por ato expresso
do Secretário de Estado cia Fazenda (Vetado)

CAPITULO VI

Do Enquadramento

Art. 25 - Os primeiros provimentos efetivos que se fizerem
em classe (lo Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação, por ato do Secretário de Estado da Fazenda, decorre-
rão de:

1 enquadramento direto do funcionário, cujo ingresso no
cargo atualmente ocupado tenha resultado de aprovação em concurso
público ou que preencha as qualificações exigidas para o ingresso
no Quadro de que trata esta lei;

II - aprovação em treinamento (105 funcionários que não
preencham as condições do inciso anterior.

§ 1.	São considerados cargos afins para o enquadramento:

1 - Cargo de Exator, (lo cargo (Ia classe de Assistente de
Tributação e Arrecadação, Código TFA-1;

2 --- Cargo de Agente de Fiscalização do cargo da classe de
Agente de Tributação e Fiscalização, Código TFA-2;

3 - - Cargo de Fiscal de Rendas, do cargo (Ia classe de Téc-
nico de Tributação e Fiscalização, Código TFA-3.

§ 2.1 - Os funcionários nomeados para cargo de Exator em
virtude de aprovação em concurso público, com mais de 10 (dez)
anos de efetivo exercício e que estejam em missão fiscalizadora
há mais (te 5 (cinco) anos, tendo se submetido a treinamento espe-
cífico ministrado pelo Instituto de Técnica Tributária - ITT, serão
enquadrados em cargo inicial da classe de Técnico de Tributação
e Fiscalização - Código TFA-3, não se beneficiando das normas
contidas no § 1.9 do artigo 28 e no artigo 35 (lesta lei.

§ 3•Q No enquadramento de funcionário que, por qualquer
motivo, estiver afastado do desempenho das suas funções ou do
serviço público, observar-se-a:
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1 - se o afastamento decorrer de licença para tratar de
interesses particulares ou de disposição sem ônus para o Estado, o
enquadramento dependerá de concurso público, a menos que o
funcionário retorne ás suas funções antes dos primeiros provimentos
e satisfaça as condições (lo inciso 1 ou II (leste artigo;

2 se o afastamento decorrcq de licença, nos termos doartigo 23, § 1-9,  item 5, desta lei, o enquadramento, se o funcionário
não satisfizer as condições do inciso 1 do artigo, far-se-á após
seleção ou avaliação de capacidade que se realizará dentro (te 90
(noventa) dias, eonta(los (los primeiros provimentos efetivos;

3 - nos (lemnais casos, o enquadramento far-se-á com obser-
vância cio d isposto neste artigo, incisos 1 e II.

Art . 26 --- Após o enquad lamento a que se refere o item
1 do artigo 25, os atuais ocupantes (los cargos de Auxiliar Fazen-
dário, mediante aprovação em treinamento, serão enquadrados em
grau inicial cio cargo de Assistente de Tri 1)1.1 tação e Arrecadação.

Art . 27 ---- A seleção, para fins de enquadramento (te que
trata este Capítulo,	 por normas a Sereni baixadas con-
juntamcn te Pelos Secretários de Estado (la Fazen da e (le Adminis-
tração.

Ari. 28 - -- Será assegurado) ao func ionó rio, provido em cargo
efetivo do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arreca-
(lação, O grau de vencimento igual OU suj)emior mais próximo (10
valor (le remuneração recebida i media tamuen te anterior ao enqua-
dramento.

1 .' - Ao funcionário ( l ime , na (lata (lesta lei, houver com-
pletado 10 (dez) anos de serviço público, assegurar-se-á o enqua-
dramento no grau imc(l iatamnen te Superior ao que lhe for devido,
nos termos (to artigo.

§ 2.1 --- Bemnunem-ação, pala OS efeitos (teste artigo, é a soma
do vencimento niais as gratificaçõc.s dc exercício previstas nos ar-
tigos 3., 4.9 e capul cio artigo 5.- da Lei n.- 5.426, de 19 de maio
(le 1970, exeluid as quaisquer ou t ras e, eSp(c ialmen te, as dos artigos51, 

§ 3•1, e 10 da mesma lei.
§ 3.	Tratando-	ote funcionário que tenha garantido Odireito á co ntinuidade (te percepção de vantagens pelo exercício

de cargo cm COflhiSSo ou função gratificada, a reInuneraÇão a ser
considerada será a do cargo efetivo.

Art . 29 - Observado) o (lis1)OSto) no 31, seus itens, cio
artigo 25, o enquadramento) a que se refere este Capítulo produzirá
efeitos a partir (te 1.0 de janeiro de 1976.

j
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Parágrafo único	Para efeito de futuro aumento de ven-
cimento, os valores constantes do Anexo III desta lei correspondem

situação existente em 1.° de outubro de 1975.

CAPITULO VII

Das Disposições Finais

Art. 30 - Aos ocupantes de cargos do Quadro Especifico
de Provimento cm Comissão será assegurado o direito à opção pela
remuneração percebida em razão de seu cargo efetivo, acrescida
de uma gratificação de 20% (vinte por cento) do valor atribuído
ao símbolo de vencimento (lo cargo de provimento em comissão.

Art. 31 - O funcionário nomeado para ocupar cargo de
provimento em comissão (lo Quadro Permanente de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação fica obrigado a apresentar ao Departa-
mento de Pessoal, da Secretaria (te Estado (Ia Fazenda, no prazo de
60 (sessenta) (lias, declaração de bens e valores patrimoniais, in-
clusive do cônjuge e filhos dependentes.

§ 1.9	As mutações patrimoniais serão comunicadas anual-
mente.

§ 2. -- Nos casos (te aposentadoria ou exoneração, deverá
ser apresentada a declaração final (te bens e valores patrimoniais
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão da remuneração
ou proventos.

tação, Fiscalização e
no artigo 23 e seus

Art. 32 - o

parágrafos, da Lei n.° 869, de 5 de julho de

funcionário pertencente às classes de Tribu-
Arrecadação, cm estágio probatório, definido

1952, não poderá:
1 - ser nomeado para cargo em comissão, titular ou subs-

tituto;
II - ser removido ou transferido, ainda que por permuta,

ou ter exercício fora do órgão de sua lotação;
Ill - ser requisitado.
Art. 33 Os cargos privativos de graduados em nível su-

perior de ensino, a serem definidos na forma do artigo 36, poderão,
eventualmente, ser ocupados até 31 de dezembro de 1979, sem o
atendimento deste requisito.

Art. 34 - Na fixação dos vencimentos (te cada classe do
Quadro Permanente de que trata esta lei, ficam absorvidas pela
utilização do sistema de avaliação adotado todas as vantagens e
retribuições atuais, ressalvados os adicionais por tempo de serviço,
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o abono (te família, a gratificação de estímulo à produção individual,
a ser regulamentada nos termos do artigo 39, e a vantagem pessoal
(te que trata o artigo 35

Ar[. 35	A (1 iferença resultante (Ia aplicação (lo § 3., do
artigo 28, será considerada como vantagem pessoal, sobre ela inci-
dindo OS adicionais por tempo (te serviço e os percentuais de rea-
justamento (te vencimentos concedidos aos funcionários

Art . 36 - O Secretário d e Estado da Fazenda estabeleceráas especificações (Ias classes do Quad co Permanente (te Tributação,
Fiscalização e Arrecadação, através (te I-tesolução que determinará:

1	os objetivos;
II - a natureza (lo trabalho;

as qualificações para o trabalho;
IV --- o quadro numérico (te lotação nos órgãos que compõemii

os Serviços de Tributação, Fiscalização e Arrecadação.
Art. 37 -- É proibido o desvio ole função, sendo responsa-

bilizado o superior que cometer a funcionário atribuições diversas
(Ias específicas (te seu cargo.

Art. 38 -- Poderá ser delegada ao Secretário (te Estado da
Fazenda a competência para nomeação) C exoneração (te Ocupantes
de cargos de Assessoramento, Execução e Chefia de Posto (te Fisca-
lização do Quadro Específico (le Provimento em Comissão, a que
se refere o Anexo 1 (testa lei.

Art. 39 -- Dentro de 90 (noventa) (lias contados da publi-
cação (lesta lei, o Secretário de Estado (Ia Fazenda submeterá ao
Governador do Estado projeto (te Decreto estabelecendo normas
para atribuição (te gratificação (te estímulo à produção individual
aos ocupantes tios cargos de 1)rovin1ent( ) em comissão, relacionados
no Anexo 1 (lesta lei, e (los cargos 'te provimento efetivo (Ias classes
de Técnico de Tributação e Fiscalização e de Agente (te Tributação
e Fiscalização, tendo em vista o grau (te colllplcxi(la(te das tarefas,
responsabilidade do cargo e esforço indivi(luoI exigido.

Parágrafo Único -- A gratificação de P rodut ividade, nos
termos da legislação vigente, vigorará até que seja implantada a
gratificação de estímulo à produção individual, (te que trata o
artigo.

Art. 40 - O número de vagas no grau inicial, resultante olo
enquadramento nos termos do artigo 25 e seus parágrafos desta lei,
a serem preenchidas 1)01' concurso público, fica limitado a 20%
(vinte por cento) anual, até que se complete a sua totalidade.
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ANEXO 1 ( a que se refere o árt. 12

QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 — GRUPO DE DIREÇÃO SUPERIOR

SÍMBOLO DE 
J GRAU	N9 DE

VENCIMENTO	 CARGOS

2 — GRUPO DE ASSESSOR1ENTO

FORMA DE
RECRUTAMENTO

Limitado

Limitado

Limitado

SÍMBOLO DE	
GRAU	N9 DE

VENCIMENTO	 CARGOS

F-5	 B	 63

F-7	 A	 15

F-7	 B	 8

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO

AS - 1
	

Assessor 1

AS — 2	Assessor ii

AS — 3	Assessor iir



N9 DE
CARGOS

38

8

46

GRAU

A

B

A

A
A

CÓDIGO CLASSE SÍMBOLO DE
VENCIMENTO GRAUS N9 DE

CARGOS

3 - GRUPO DE CHEFIA

C Ô D 1 G O	DENOMINAÇÃO	
FORMA DE	SÍMBOLO DE	GRAU	

N9 DE

RECRUTAMENTO	VENCIMENTO	CARGOS

CH - 1	Chefe de Posto de Fiscali-
zação	 Limitado	F - 3	B	100

CH - 2	Chefe de Unidade Distrital
da Fazenda	Limitado	F - 5	A	100

CH - 3	Chefe de Divisão	Limitado	F - 6	A	44

CH - 4	Chefe de Administração Dis
trital da Fazenda	Limitado	F - 6	B	70

CH - 5	Presidente da Junta de Re-
visão Fiscal	Limitado	F - 7	A	1

CH - 6	Chefe de Departamento	Limitado	F - 7	E	4

CH - 7	Chefe de Representação da
Fazenda em outros Estados	Limitado	F 8	A	3

4 - GRUPO DE EXECUÇÃO

FORMA DE	SÍMBOLO DE
DENOMINAÇÃO	RECRUTAMENTO	VENCIMENTO

Vogal de Junta Regional	Limitado	F - 4

Vogal de Junta de Revisão	Limitado	F - 4

Inspetor Regional	Limitado	F - 6

Inspetor da Receita Esta-
dual	 Limitado	F - 7

Inspetor da Fazenda	Limitado	F - 7

CÓDIGO

EX - 1

EX - 2

EX - 3

EX - 4

EX - 5

ANEXO II (a que se refere o artigo 13, parágrafo único)

QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO EFETIVO

TFA - 1 Assistente de Tri-
butação e Arrecada
çao

TFA - 2	Agente de Tributa-
çao e Fiscalização

TFA - 3	Técnico de Tributa
ção e Fiscalização

F- 1
	

A a J
	

1.800

F- 2
	

A a J
	

2.100

F- 3
	

AaJ
	

1.600



ANEXO III (a que se refere o artigo 18, parágrafo único)

TABELA DE VENCIMENTOS

VENCIMENTOS (GRAUS)
SÍMBOLO	

C

	

A	B	D	E	F	G	H	

1rO

F-1	2.443,00 2.565,00 2.693,00 2.827,00 2.968,00 3.11600l3.271003.434,00 3.605

F-2	
3.764,00 3.952,00 4.149,00 4.356,00 4.373,00 4.801,005.041,005.293,00 5.557

F-3	
.480,00 4.704,00 4.939005•185005.444,00 5.716,00 6.001,006.301,00 6.616

	

F-4	5.040,00 5.392,00

	

F-5	5.670,00 6.066,00

	

F-6	6.378,00 6.824:00

	

F-7	7.175,00 7.677,00

	

F-8	1 8.071,00 8.635,00

	

F-9	9.087,001

Os cargos de Sfco1os F-4 a F--S têm graus dniccs A e B

0. 	d Srnb1OS F-9 tm graLi Cmica A

ANEXO IV (a	sa refere o artigo 42)
1 a) 4 - GRUPO DE EXECUÇÃO (EX)

	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	 SÍMBOLO DE VENCIMENTO

	

EX-05	Inspetor de Fiscalização	 V-45

	

EX-16	Presidente da Junta de Revisão Fiscal	V-45

	

EX-17	Inspetor da Fazenda	 V-54

	

EX-19	Vogal da Junta de Revisão Fiscal	 V-35

	

EX-20	Vogal de Junta Regional de Peviso Fiscal	V-25

NO DE CARGOS

49

1

20

6

24

1 b) 2 - GRUPO DE NÍVEL DE 29 GRAU DE ESCOLARIDADE (SG)

	

CÓDIGO	DENO1.I1AÇÃO	 SÍMBOLO DE VENCIMENTO	NO DE CARGOS

	

SG-13	Técnico de Tributação	 V-41 a V-50
	

1.500

	

SG-14	Auxiliar de Tributação	 V-34 a V-43
	

2.000

1 c) 3 - GRUPO DE NÍVEL DE 19 GRAU DE ESCOLARIDADE (PG)

	

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	 SÍMBOLO DE VENCIMENTO	NO DE CARGOS

	

PG-13	L Assistente Fazandrjo	 V-24 a V-33	2.000
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RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n.° 7.340, que c)nsolida
a legislação tributária (lo Estado, SOU conduzido a opor-lhe veto
parcial para que não se transformem em lei disposições aditadas ao
projeto de minha iniciativa, que se revelam contrárias ao interesse
público.

De fato, a competência reservada:to Estado para dispor sobre
a organização de seus tributos privativos n ,,-io se cumpre sem que
se guarde respeito aos princípios constitucionais, aos preceitos do
sistema tributário brasileiro e ás normas gerais que lhe são apli-
cáveis.

Ao preocupar-me com a consideração (lesses aspectos, estou,
na verdade, pretendendo assegurar que se introduza em nosso Estado
uma legislação tributária que bem reflita o sistema delineado na
legislação federal pura a organização (los impostos e taxas e se
apresente, ao mesmo tempo, como instrumento de equilíbrio entre
os direitos fazendários e os dos contribuintes.

O veto parcial, que l)5S0 ii expor e fundamentar, tem o
propósito, pois, de ressalvar (lo ato da sanção normas capazes de
embaraçar a efetivação prática das ifle(li(laS de ordem fiscal e (te
comprometer a legitimidade de seu cumprimento.

Com efeito, ao regular a matéria atinente à não incidência,
o inciso XIII, do artigo 7. 1 , da Proposição de Lei n.° 7.340 confere-
-lhe uma extensão imprópria, fugindo aos rigores que justificaram
a sua inclusão no projeto de minha iniciativa.

De fato, o tratamento) em se ti tido estrito da não incidência,
para limitá-la às hipóteses qualificadas de inexigibilidade do tri-
buto, consiste tão-somente ( , til trabalho de reprodução de disposi-
ções preexistentes, de ordem constitucionalconstitucional e decorrentes (Ia legis-
lação federal específica, não se justificando, assim, a ampliação de
situações com o propósito de descaracterizar, antecipadamente,
eventual surgimento da obrigação tributária, com evidente prejuízo
para a sistematização conferida à matéria e o normal inconveniente
próprio da instituição de casos excepcionais, que (levem ser evitados.

De outro lado, deixo, também, (te (lar a minha adesão aos
LI , 2.9 e seus incisos 1, II e III, 3. e 4•9 (lo artigo 52, introduzidos

no projeto de minha iniciativa com o objetivo de estabelecer con-
dições que favoreçam as empresas paralisadas, asse gUran(lO-lhes, nas
hipóteses enunciadas, estímulos consistentes na dispensa parcial da
multa cobrada a título ole mora e do item relativorelativo à correção
monetária.

Ocorre, contudo, que, sem deixar de reconhecer o elevado
alcance social da contribuição que se sugere ao Governo, a compe-
tência para dispor sobre essa matéria (te estímulos não se pode
esgotar no âmbito do Estado, de modo abrangente e incondicionado.
Há preceitos estabelecidos em lei complementar federal que contraem,
de modo absoluto, o poder de livre disposição sobre a matéria,
de sua instituição por deliberação legislativa isolada, à margem
da vontade das demais Unidades da Federação.

É essa, com efeito, a disciplina vigente sobre a foi-mutação
da política de estímulos, prevista para as concessões baseadas no
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias,
que se há, portanto, de instituir mediante instrumento aprovado
pelos Estados, que resulte de deliberação adotada coletivamente e
ratificada, posteriormente, pelas partes convenientes.

A esse respeito, devo acentuar que o Estado subscreveu o
Convênio n. 0 24/75, (te novembro último, em que está regulada, de
modo uniforme, a concessão (te moratória, p arcelamento, ampliação
de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação, aplicáveis a
débitos constituídos pelo não pagamento do 1CM.

Vê-se, pois, que há recursos legítimos na legislação estadual
para a solução de casos pendentes, resultantes da impontualidade
no recolhimento de obrigações tributárias, quaisquer que sejam as
suas causas. Por essas razões, es pecialmente por não mais se
reservar ao Estado competência ampla para formular uma política
de estímulos com base no 1CM, recuso sanção aos dispositivos que
tratam da matéria, acima indicados.

As considerações de interesse público sobre a Proposição
em exame conduzem-me, ainda, a não aceitar a disposição inscrita
no 2.°, do seu artigo 155, que prevê atribuição a ser cumprida
Pelo Chefe da Secretaria do Conselho (le Contribuintes, estendendo-
-lhe vantagem financeira regulada na Lei n.° 5.426, de 19 de maio
de 1970.

Devo acentuar, a bem ( Ia verdade, que essa medida constou
do projeto submetido ao exame dessa ilustre Casa, mas em torno
da qual, revistos e reexaminados OS fundamentos (le sua adoção,
se levantou questão de impropriedade de sua inclusão no texto da
Proposição.

Realmente, a atribuição (le vantagem financeira, na foi-ma
ali prevista, inova, (te forma incorreta, a composição de itens de
remuneração previstos para o desempenho) (te funções meramente
administrativas, criando exceção que (leve ser evitada. De outra
partv, a previsão de encargos a serem cumpridos pelo ocupante
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do cargo de Chefe da ScrcIaria lo Conselho de Contribuintes
constitui matéria de natureza regulamentar, podendo ser prevista,
com mais propriedade, no instrumento que contiver as normas de
funcionamento daquele Conselho.

Quanto ao disposto no artigo 168, da Proposição, deixo de
acolher as expressões "que nío imp de a interposição de recurso
cabível" e "dc matéria de fato", acrescidas ao texto original do
projeto, a fim de que se resguarde a sistematização prevista para o
processo tributário administrativo e se possa inferir da ausência
de reclamação, no prazo que é assegurado ao contribuinte, conse-
qüências capazes de ensejar o estímulo à posição de revel, com
prejuízo para os interesses fazendários.

Com efeito, deve-se t:r presente que a matéria contenciosa,
na área administrativa, só se instaura com a apresentação da defesa
do contribuinte, após a verificação de sua situação irregular perante
o Fisco, contida em auto de infração ou notificação fiscal. É a
regra do artigo 158 da Proposição em causa, que se impõe seja
preservada, sob pena de inovar-se a matéria processual, com sub-
versão de seus princípios.

De fato, a inexistência de defesa, no prazo fixado na lei,
retira a contenciosidade ao processo instaurado, limitando-se a auto-
ridade a encerrar o feito, em que se fundará a iniciativa da cobran-
ça judicial do débito apurado. A revelia, descaracterizando a natu-
reza contenciosa do feito administrativo, põe termo ao procedimen-
to, valendo como presunção do reconhecimento da obrigação tribu-
tária, no tocante ao fato apurado e ao direito que lhe é aplicável.

Com essa conceituação, que lhe é transmitida pelo projeto em
que se converteu a Proposição n.° 7.340, revela-se incompatível o
teor das expressões postas em relevo, às quais oponho o presente
veto.

No tocante ao parágrafo único, do artigo 173, da proposta le-
gislativa, tem-se que a disciplina ali introduzida já se acha prevista no
capal do artigo, com a remissão ao disposto no artigo 160, da Propo-
sição, onde, cautelosamente, se cuida de assegurar o efetivo cumpri-
mento da intimação da decisão de primeira instância, dando-se ao
contribuinte o conhecimento da matéria decidida, a fim de que possa
valer-se do grau voluntário de recurso perante a instância competen-
te, de que trata, expressamente, o artigo 176, da Proposição.

O que se há de assegurar, pois, é a efetivação da intimação,
pelas formas admissíveis em direito, retratadas no artigo 160, como
medida necessária, a partir da qual se abre para o interessado a
possibilidade de recurso para instância expressamente designada no
mencionado artigo 176.
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O capul do artigo 173, exaure, suficientemente, o tratamento
da matéria, sendo-lhe desnecessário, conseqüentemente, o parágrafo
único que lhe foi aditado.

Recuso, também, sanção aos artigos 225 e 226, que contém
matéria relacionada com a liberação e apreensão de mercadorias, por
pretenderem instituir uma forma de controle fiscal inexecutável, em
face de disposições específicas da Proposição, contidas em seu
artigo 39, parágrafo único , segundo as quais, como regra geral, a
movimentação de mercadorias será obrigatoriamente acobertada de
documento fiscal.

A movimentação irregular de mercadorias supõe o propósito
de fraudar o recolhimento da contribuição fiscal, ensejando, natural-
mente, a sua apreensão. A liberação desses bens apreendidos subme-
te-se, não obstante, a regime próprio, que a Proposição, em seu
artigo 47, (letalhadarnente enumera, fixando condições capazes de
harmonizar os interesses do Fisco e os do contribuinte.

A inovação pretendida com a redação dada aos artigos 225
e 226, abre exceção ao regime previsto, com o sacrifício dos controles
instituídos, entrando em conflito também com os termos do Con-
vênio SINIEF, firmado pelo Ministro da Fazenda e os Secretários da
Fazenda ou de Finanças dos Estados e do Distrito Federal, em 15 de
dezembro de 1970, que contém normas peculiares à matéria.

Excluo, também, da sanção a expressão 'ad referedum do Poder
Legislativo", constante do § 2., (lo artigo 224, da proposta legislativa,
de vez que a atualização do valor da unidade padrão fiscal , nos termos
dessa disposição, será feita anualmente, de acordo com os coeficien-
tes de correção monetária de créditos tributários, fixados pela Secre-
taria de Planejamento cia Presidência da República. Trata-se, no
caso, de mera reprodução no Estado de normas editadas pela União,
de acordo com a legislação federal competente, independentemente de
autorização legislativa prévia. O veto não objetiva, assim, devolver
ao Executivo a competência discricionária para fixar aquele valor.
Este, a exemplo (lo que acontece com o salário-mínimo, já é obtido
pela aplicação vinculada de índices uniformes elaborados pelo Go-
verno Federal.

Finalmente , para clareza do texto, deixo de sancionar a expres-
são "para sua satisfação" constante do artigo 229, da Proposição ora
considerada. A expressão vetada não é necessária ao entendimento
do artigo, sendo certo, ademais, que a sua manutenção poderia envol-
ver interpretação desarrazoada, pela evidente ambigüidade que
encerra.

Com esses motivos, todos fundados no interesse público,
Oponho veto parcial à Proposição de Lei n. 9 7.340, para dela excluir
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as disposições e expressões acima enumeradas, devolvendo-a ao douto
reexame da Egrégia Assembléia Legislativa do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro
de 1975.

(a) ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.9 6.763, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1975

Consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eu seu nome, sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1. - Esta lei consolida a legislação tributária do Estado
de Minas Gerais.

LIVRO PRIMEIRO

Parte Geral

TITULO 1

Sistema Tributário Estadual

CAPITULO 1

Dos Tributos de Cornpeténcia do Estado

Art. 2. -- Constituem tributos do Estado:

1 - Impostos;
II - Taxas;

III - Contribuição de Melhoria.

CAPITULO II

Dos Impostos

Art. 3Q	Os impostos de competência do Estado são os
seguintes
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1	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias (1CM);

II	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de
Direitos a eles Relativos (ITBI)

CAPITULO III

Das Taxas

Art. 4• - As taxas de competência do Estado são as
seguintes:

1 - Taxa de Expediente;
II	Taxa Judiciária;

III	Taxa de Segurança Pública.

TITULO II

Do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

CAPÍTULO 1

Da Incidência

Art. 59 - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias tem como fato gerador:

1	a saída de mercadorias de estabelecimenjo comercial,
industrial ou produtor;

II a entrada em estabelecimento comercial, industrial ou
produtor, de mercadorias importadas do exterior pelo titular doestabelecimento;

III	o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mer-
cadorias cm restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.

§ 1. - O imposto incide também sobre:

1 - o fornecimento de mercadorias por estabelecimento
prestador de serviços, nas hipóteses contidas na Lista de Serviços
a que se refere o art. 8., do Decreto-lei Federal n. Q 406, de 31 de
dezembro de 1968, com as alterações do art. 3•9, inciso VII, do
Decreto-lei Federal 834, (te 8 de setembro de 1969;

2 - o fornecimento de mercadorias, com prestação de ser-
viços, não especificados na Lista de Serviços mencionada no item
anterior;
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3	a arrematação em leilão ou a aquisição em concorrência
promovida pelo Poder Público, de mercadoria importada e apreen-
dida.

§ 2. - Equipara-se à saida a transmissão de propriedade
de mercadoria, OU de título que a represente, quando esta não
transitar pelo estabelecimento (lo transmiteflte.

§ 3 • Q - Para os efeitos desta lei, considera-se:

1 - saída cio estabelecimento a mercadoria constante do
estoque final na data de encerramento de suas atividades;

2 -- saída do estabelecimento remetente, a mercadoria reme-
tida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio con-
tribuinte, neste Estado:

a) no momento (lã saída da mercadoria do armazém geral
ou do depósito fechado, salvo se para retornar ao estabelecimento
de origem;

b) no momento da transmissão de propriedade da Irerca-
dona depositada em armazém geral ou em depósito fechado;

3 saída do estabelecimento do importador ou arrematante,
neste Estado, a mercadoria estrangeira saída (Ia repartição aduaneira
com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver impor-
tado ou arrematado;

4 - saída do estabelecimento autor cia encomenda, dentro
do Estado, a mercadoria que, pelo estabelecimento executor da
jdustrializaÇã0, for remetida diretamente a terceiros adquirentes
ou a estabelecimento ciifcrcnt daquele que a tiver mandado in-
dustrializar.

§ 4•Q - São irrelevantes para a caracterização do fato gerador:

1 -- a natureza jurídica da operação de que resulte:

a) a saída de mercadoria;

b) a transmissão de propriedade da mercadoria;
e) a entrada de mercadoria importada do exterior;

2 - O título jurídico pelo qual a mercadoria efetivamente
saída do estabelecimen t o estava na posse (lo respectivo titular.

Art. 6. Para efeito de incidência cio imposto, considera-se
mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive semo-
vente, suscetível de circulação econômica.
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CAPITULO II

Da Não Incidência

Art, 7•1	O imposto não incide sobre:

1	a saída de livros, jornais e periódicos, assim como dopapel destinado à sua impressão;
II	a saída decorrente de operações que destinem ao ex-

terior produtos ifl(lu5trjaljz(!os;
III	a saída de mercadorias de estabelecimentos industriaisou de seus depósitos, com destino:

a) a empresas comerciais que operem exclusivamente no
ramo de exportação;

h) a armazéns alfandegados e entrepostos aduaneiros;
IV --- a saída de produtos industrializados de origem nacional

com destino a zona franca, para consumo, industrialização ou
reexportação para o estrangeiro, à exceção das saídas de armas e
munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de pas-
sageiros;

V --- a saída de l t !brific'antms e combustíveis líquidos ougasosos, bem como as (te energia elétrica e de minerais do Pais,
que estejam sujeitos a imposto Único federal, a que se referem osincisos VIII e IX, do art. 21, (la Constituição Federal, ressalvado,
quanto aos últimos, a hipótese de terem sido submetidos a processo
de industrialização;

VI -- a alienação fiduciárj1 em garantia, bem como a opera-
ção posterior ao vencimento do contrato de financiamento, efetuada
pelo credor cm razão de inadimplenmcnto (lo devedor;

VII -- a saída de estabelecimento prestador de serviços a
que se refere o art. 8., do Decreto-lei Federal n. 406, de 31 de
dezembro de 1968, de mercadorias para utilização ou emprego na
prestação dos serviços constantes da Lista de Serviços Tributados,
anexa ao Decreto-lei Federal n. 834, de 8 de setembro de 1969,
ressalvados os casos expressos de incidência do 1CM;

VIII a saída decorrente do fornecimento de mercadorias
utilizadas na prestação de serviços previstos na lista a que se refere
o inciso anterior, desde que estes, de conformidade com o Decreto-lei
Federal n. 9 032, de 10 de outubro de 1969, sejam prestados por
empresas devidamente homologadas pelo Centro Técnico de Aero-
náutica, na forma da legislação vigente, que se dediquem aos tra-

4
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halhos de iubr1r1CaÇO, conserto e recondicionamen to de	ronavP

,eus motores, peças e componentes;

IX - a saída de estabeleCilflcnto de empresa de transporte,
ou de depósito por conta e ordem (lesta, (Te mercadoria de ter-

ceiros;
X - a saída (Te mercadoria com destino a armazém geral

ou para depósito fechado do próprio contribuinte no Estado, para
guarda em nome do remetente;

XI - a saída de mercadoria dos estabelecimentos referidos
no inciso anterior, em retorno ao estabelecimento depositante;

XII - a saída (te bens integrados ao ativo fixo, na forma

prevista no regulamento;

XIII	(Vetado)

§ l. - Nas hipóteses dos incisos II e 111, tornar-Se-á exigível
o imposto devido pela saída da mercadoria, (toando não se efetivar

a exportação, ocorrer sua perda ou reintroduçãO no mercado interno.

§ 2. - Na hipótese do inciso IV, verificado, a qualquer
tempo, que a mercadoria não chegou ao destino indicado ou foi
reintroduzida no mercado interno, a operação será considerada
tributada, ficando o contribuinte ol)riga(l() a recolher o imposto
relativo à saída, sem prejuízo (la multa cabível.

CAPÍTULO III

Das Isenções

Art. 8. As isenções do imposto serão concedidas ou
revogadas nos termos fixados em convênios celebrados e ratificados
pelos Estados, na forma prevista na legislação federal.

§ 1. -- 	isenção não dispensa o contribuinte (lo cumpri-

mento de obrigações acessórias.

§ 2.
- Quando o reconhecimento (Ia isenção (lo imposto

depender de condição posterior, não sefl(lO esta satisfeita, o imposto
será considerado devido no momento em que ocorrer a operação.
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CAPITULO IV

Do Diferimento e da Suspensão

SEÇÃO 1

Do Diferimento
Art. 9. -- O R egulamento poderá dispor que o lançamentoe pa gamento do imposto incidente sobre a saída de determinada

mercadoria sejam diferidos para etapas posteriores de sua comer-cialização.

Art. 10 -	O imposto será diferido:
nas saídas d e mercadorias de estabelecimento produtor

para estabelecimento de cooperativa de que faça parte;
II nassaídas de mercadorias de estabelecimento de Coo-

perativas (te Produtores, para esta b e lecimento, no mesmo Estado,
da própria Cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação
de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

Parágrafo único O imposto devido pelas saídas mencio-nadas nos incisos 1 e II será recolhido pelo destinatário, quando
das saídas subseqüentes da mercadoria, esteja esta sujeita ou nãoao pagamento do tributo.

SEÇÃO 11

Da Suspensão

Art. li Dar-se-á suspensão nos casos em que a incidência
do imposto ficar condiciomida a (vento futuro, na forma estabe-
lecida em convênios celebrados nos termos da legislação federal.

CAPITULO V

Da Alíquo/ci e da Base de Cálculo

SEÇÃO 1

Das Aliquolas
Art. 12.	As alíquotas mb) imposto são:
1	- nas operações internas -- - 14%;
11 - nas operações interestaduais	11%;
III -• nas operações (Te exportação ----- 13%.
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Parágrafo único - Consideram-se operações internas:

1 - aquelas em que remetente e destinatário estejam situados
no mesmo Estado;

2	aquelas em que o destinatário, embora situado em outro
Estado:

a) não seja contribuinte do imposto;

b) sendo contribuinte, tenha adquirido a mercadoria para
uso ou consumo próprio;

3 - as de entrada, em estabelecimento de contribuinte, de
mercadoria importada do exterior pelo titular do estabelecimento.

SEÇÃO II

Da Base de Cálculo

Art. 13 - A base de cálculo do imposto é:

1 - o valor da operação de que decorrer a saída da mer-
cadoria;

II— na falta do valor a que se refere o inciso anterior, o
preço corrente da mercadoria ou sua similar, no mercado atacadista
da praça do remetente;

III - na falta do valor e na impossibilidade de determinar
o preço aludido no inciso anterior, a média ponderada dos preços
efetivamente cobrados pelo estabelecimento remetente, no segundo
mês anterior ao da remessa, considerando:

a) se o remetente for industrial, o preço FOB estabeleci-
mento industrial, à vista;

b) se o remetente for comerciante, o preço FOB estabeleci-
mento comercial, à vista, em vendas a outros comerciantes ou
industriais;

c) se o remetente for comerciante e não efetuar vendas a
outros comerciantes ou industriais, 75% (setenta e cinco por cento)
do preço de venda do estabelecimento remetente;

IV - nas saídas de mercadorias para estabelecimento em
outro Estado, pertencente ao mesmo titular ou seu representante,
quando as mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de
destino, alteração de qualquer espécie, salvo reacondicioflamento e
quando a remessa for feita por preço de venda a não contribuinte,
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uniforme em todo o País, 75( (setenta e cinco por cento) destepreço;

V - nas saídas de bens de capital de origem estrangeirap romovidas pelo estabelecimento mie houver realiz ado a importaçãocom isenção, a clifrrenç 1 entre o valor da Operação de que decorrera saída e o custo da aquisição dos referidos bens, na forma queestabelece o art. 3 1', da Lei Coniplementar n.° 4, de 2 de dezembrode 1969;

VI no fornecimento de mercadorias com prestação de
serviços, não incluídos na lista Prevista na le gislação federal vi-gente para a cobrança do imposto sobre serviços, o preço das mer-cadorj: (s acrescj ( I () do val or da prestação (lo serviço;

VII na prestação de servi ço com fornecimento de merca-
dorias, quando incluídos na lista l)Ievisla pela legislação federalvigente, O preço ias III ('i(UIOIia:; se incidente o imposto;

VIII - nas saídas do' unercuolorjas cm retorno ao estabeleci-
mento que as remeteu para ir(, 11stri alização, o valor da industria-
lização acrescido do preço das merca(joJ'jaS empregadas pelo exe-
cutor da encomenda, se for o caso;

IX -_ tratando-se de merca(Iffl'jas importadas o valor Cons-
tante dos documentos de iiuporlo(flo convertjíjo em moeda nacional,
à taxa cambial efetjv; i en;e ar irada em cada caso, acrescida dovalor d osimpostos de impert çéo e sobre produtos industrializadose demais despesas aduaneiias efe tivamente pagas;

X - - nas saídas de mereaotrjas decorrentes de operações de

	

veneta aos	cncau-r((dls da execuç	( I a política de preços mínimos,
o preço mínimo fixado pela autoridade federal competente;

	

XI -	na saida (Ir n1cr(rloloiias para o exterior, 
OU paraempresas Comerciais (lia (f.ern CXClUsivafllente no ramo de

exportação, J)ein come) ti ii ;u:oéns a l fandegados e entrepostosaduaneiros O Valor líquido foi urado, a ele não se adicionando o
frete auferido por terceiros, seguro 

OU despesas decorrentes deserviços (te embarque por via aérea ou marítima.

	

§ l.	Nas operaçães inlerts f acluajs entre es tabelecimentosde cuntribuin les (lifcrenl es, quando 1 houver reajuste do valor da
operação depois da rcun(,ssa, a diferença ficará Sujeita ao impostono estabelecimento de origem

§ 2.° -- - O inonjamil e do iniposto sobre produtos industriali_ZadOS não integra a base (te cá]outoo definida neste artigo:

1 --- quando a operação constitua fato gerador de ambosOS impostos;
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2 - em relação às mercadorias sujeitas ao imposto sobre
produtos industrializados, com base de cálculo relacionada com o
preço máximo de venda no varejo, mercado pelo fabricante.

§ 
3•9 - O montante do Imposto sobre Operações Relativas

à Circulação de Mercadorias integra a base de cálculo a que se
refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação
para fins de controle.

§ 40 - Incorporam-Se à base de cálculo as parcelas que
representam despesas acessórias, juros, acréscimos, bonificações OU

outras vantagens a qualquer titulo recebidas pelo contribuinte, salvo
os descontos ou abatimentos que jndependam de condições.

§ 59 - Na saída de produtos agropecuário s, quando o exato
valor da operação ficar na dependência de ser apurado posterior-
mente, adotar-se-á o da pauta, se não for conhecido de imediato
o do comércio atacadista da praça do remetente, ficando o contri-
buinte responsável pela complementaçãO do imposto, no periodo em
que se verificar o valor real da operação.

§ 6. - Na hipótese do parágrafo anterior, tendo a operação
sido tributada pela pauta e verificado que o valor real da operação
foi inferior, o contribuinte terá direito, mediante requerimento, à
restituição do imposto recolhido a maior sob a forma de crédito
fiscal.

CAPITULO VI

Dos Contribuintes e Responsáveis

SEÇÃO 1

Dos Contribuintes

Art. 14 - Contribuinte do imposto é o comerciante, indus-
trial ou produtor que promova a saída de mercadoria, que a importe
do exterior, que a arremate cm leilão ou adquira, em concorrência
promovida pelo Poder Público, mercadoria importada e apreendida.

Art. 15	Consideram-se também contribuintes:

1 - as sociedades civis de fins econômicos, inclusive coo-
perativas, que pratiquem com habitualidade operações relativas à
circulação de mercadorias;

II - as sociedades civis de fins não econômicos que explorem
estabelecimentos industriais ou que pratiquem com habitualidade
venda de mercadorias que para esse fim adquirirem;
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III - os órgãos da administração pública direta, as autar-
quias e empresas públicas federais, estaduais ou municipais que
vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoria
profissional ou funcional, mercadorias que, para esse fim adquirirem
ou produzirem;

IV - outras categorias de contribuintes que vierem a ser
instituídas em lei complementar;

V - qualquer pessoa física ou jurídica que pratique com
habitualidade operações relativas à circulação de mercadorias.

SEÇÃO II

Das Obrigações dos Contribuintes

Art. 16 - São obrigações do contribuinte:

1 -- inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de
suas atividades, na forma que dispuser o Regulamento;

lI - manter livros fiscais devidamente registrados na Re-
partição Fazendária de seu domicílio, bem como os documentos
fiscais, pelo prazo previsto na legislação tributária;

111	exibir ou entregar ao Fisco, quando exigido em lei
ou quando solicitado, os livros ou documentos fiscais, bem como
outros elementos auxiliares relacionados com a condição de con-
tribuinte;

IV - comunicar à Repartição Fazendária, as alterações con-
tratuais e estatutárias de interesse do Fisco, bem como as mudanças
de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento e
encerramento de atividades, na forma e prazos estabelecidos em
Regulamento;

V - obter autorização da repartição fiscal competente para
imprimir ou mandar imprimir documento fiscal;

VI - escriturar os livros e emitir documentos fiscais na
forma regulamentar;

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, o
documento fiscal correspondente à mercadoria cuja saída promover;

VIII - comunicar ao Fisco quaisquer irregularidades de que
tiver conhecimento;

IX - pagar o imposto devido na forma e prazos estipulados
na legislação tributária;

A
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X exigir de outro contribuinte, nas operações que com
ele realizar, a exibição da ficha de inscrição, sob pena de responder
solidariamente pelo iniposto devido, calculado na forma que o
Regulamento estabelecer, se de tal descumprirnento decorrer o seu
não recolhimento no todo ou em parte

XI	exibir a outro contribuinte a ficha de inscrição nas
operações que com ele realizar;

XII acompanhar, pessoalmente ou por preposto, a contagem
física de mercadoria, piomOVi(ia pelo Fisco, fazendo por escrito
as observações que julgar convenientes, sol) pena de reconhecer

exata a referida contagem;
XIII - cumprir todas asexigências fiscais previstas na

legislação tributária.

SEÇÃO III

1)o Cculcistro do Produtor Rural
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II - representarem, unicamente, diminuição de até 5%
(cinco por cento) na faixa de classificação de machos acima de
3 (três) anos;

III -_ representarem, unicamente diminuição de até 12%
(doze por cento) nas demais faixas de classificação previstas no
artigo anterior.

Parágrafo Único Quando ocorrer diferença superior às
mencionadas nos incisos II e III, será aberto ao produtor, prazo
de 30 (trinta) dias para comprová-la ou recolher o tributo devido,
sem acréscimo de quaisquer penalidades.

SEÇÃO 1V

Da Responsabilidade Tributória

Art. 21 -_ São solidariamente responsáveis pela obrigação
tributária:

Art. 17 O produtor rural deverá obrigatoriamente cadas-
trar-se na Repartição F'azendária de seu domicílio, mediante a en-
trega, devidamente preenchido, do formulário "Declaração de Pro-
dutor Rural", nos termos desta lei e do seu Regulamento.

Art. 18 - A "Declaração de Produtor Rural", referida no
artigo anterior, conterá os dados estritamente necessários ao con-
trole da produção e circulação de mercadorias e será exigida anual-
mente.

Art. 19 - A declaração relativa a semoventes obedecerá à
seguinte classificação:

1 -- sexO

11 -- idade:

a) até 3 (três) anos;

b) acima de 3 (três) anos.
Art. 20 -- Não Sera() objeto (!C tributo ou penalidades as

diferenças apuradas no confronto entre declarações prestadas pelo
produtor com base no Cadastro previsto nesta lei, quando:

1 - importarem unicamente cm aumento cio plantel do
produtor declarante;

1

1	os armazéns gerais e os estabelecimentos benefiejadoresde produtos:

a) nas saídas de mercadorias depositadas por contribuintes
de outro Estado;

b) nas transmissões de propriedade de mercadorias depo-
sitadas por contribuintes de outro Estado;

e) quando receberem para depósito ou quando derem saída
a mercadoria sem documentação fiscal idônea;

II - os transportadores:

a) em relação às mercadorias que entregarem a destinatário
diverso do indicado na documentação fiscal;

b) em relação às m ercadorias transportadas, que forem
negociadas em território mineiro durante o transporte;

III - os despachantes que tenham promovido o despacho:
a) da saída de mercadorias remetidas para o exterior sem

a documentação fiscal correspondente;
b) da entrada de mercadorias estrangeiras, saldas da repar-

tição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a tiver importado ou arrematado;
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IV - os leiloeiros, os síndicos, os comissários e os inven-
tariantes em relação às saldas de mercadorias decorrentes de alie-
nação de bens em leilões, falências, concordatas, inventários ou
arrolamentos;

V - os entrepostos aduaneiros e armazéns alfandegados, nas
hipóteses das alíneas "a" e "h", do inciso III;

VI -- o representante, o mandatário, o gestor de negócios,
em relação às operações realizadas por seu intermédio.

Art. 22 É facultado ao Poder Executivo atribuir ao in-
dustrial ou comerciante atacadista, na condição de contribuinte
substituto, a responsabilidade pelo recolhimento antecipado do im-
posto devido pela operação subseqüente, realizada por varejista,
inclusive ambulante.

§ 1. Aresponsabi1iilacle pelo recolhimento to imposto
poderá, também, ser atribuída, pelo Poder Executivo, ao adquirente
da mercadoria, em substituição ao alienante, bem como, mediante
acordo expresso, a outro contribuinte.

§ 2. - A substituição tributária não exclui a responsabilidade
supletiva do contribuinte substituído, no caso de descumprimeflto
total ou parcial da obrigação pelo contribuinte substituto.

CAPITULO VII

Do Estabelecimento

Art. 23	Considera-se estabelecimento o local, construído
ou não, onde o contribuinte exerce suas atividades em caráter per-
manente ou temporário, bem como:

1	o local onde se encontram armazenadas ou depositadas
as mercadorias objeto de sua atividade, ainda que este local per-
tença a terceiros;

II - o depósito fechado, assim considerado o local onde o
contribuinte promova, com exclusividade, a armazenagem de suas
mercadorias.

Art. 24 - Considera-se autônomo:

1 - o estabelecimento permanente ou temporário do con-
tribuinte;

II - o veículo utilizado pelo contribuinte no comércio
ambulante;
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a área mineira de imóvel rural que se estenda a outro

- cada um dos estabelecimentos do mesmo titular.
§ 1. Todos os estabelecimentos do mesmo titular serão

considerados em conjunto, para efeito de responder por débitos
do imposto, acréscimos de qualquer natureza e muitas.

§ 2. Quando o imóvel estiver situado em território de
mais de um município deste Estado, considera-se o contribuinte
jurisdicionado no município em que se encontra localizada a sede
da propriedade ou, na ausência (lesta, naquele onde se situar a
maior área da propriedade.

	

§ 39	Considera-se um só estabelecimento os imóveis de
um mesmo produtor rural, situados no mesmo município.

CAPITULO VIII

Do Lançamento e do Pagamento do Imposto

SEÇÃO 1

Do Lançamento
Art. 25	O lançamento cio imposto será feito nos documen-

tos e nos livros fiscais com a descrição das operações realizadas
na forma prevista em Regulamento.

Parágrafo único - O lançamento é de exclusiva responsa-
bilidade do contribuinte e está sujeito a posterior homologação
pela autoridade administrativa.

Art. 26 - Quando o lançamento e o pagamento do imposto
forem diferidos, o Regulamento poderá dispor que o recolhimento
se faça independentemente cio resultado da apuração do imposto
relativo às operações normais do destinatário, no período consi-
derado.

Art. 27	Todos os dados relativos ao lançamento serão
fornecidos ao Fisco, mediante declaração prestada na Guia de In-
formação e Apuração do 1CM, conforme modelo aprovado pela
Secretaria de Estado da Fazenda.

SEÇÃO II

Do Valor a Recolher

Art. 28 O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado.

III
Estado;

IV
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Art. 29 -- A importância do imposto a recolher será a resul-
tante do cálculo correspondente a cada período, deduzido:

1 - o valor do imposto relativo As mercadorias recebidas
no período considerado para coinercialiZaÇiO

II o valor (lo imposto relativo) As matérias-Primas, produtos
intermediários e embalagens recebidos no período, para emprego no
processo de produção, industriali zaç ão ou comercialização;

III - o valor dos direitos autorais, artísticos e conexos, com-
provadamente pago pelas empresas, no mesmo pel'íO(iO, aos artistas
e autores nacionais ou domiciliados no País, assim como a seus
herdeiros e sucessores, mesmo através de eflti(lit(leS que os repre-
sentem, quando se tratar de empresas produtoras de discos fono-
gráficos e dc outros materiais dc gravação de sono;

IV o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do
imposto incidente sobre a extração, circulação, distribuição ou
consumo (le minerais tio País, no caso de indústrias consumidoras
de minerais.

§ 1. - É facultado ao Poder Executivo determinar que o
imposto devido resulte tia diferença a maior, entre o montante do
imposto relativo à operação a tributar e o pago na incidência an-
terior sobre a mesma mercadoria, nas seguintes hipóteses:

1 - saída de estabeleciment9 comerciais atacadistas ou
cooperativas de beneficiamento cTnda em comum, (te produtos
agrícolas em estado natural ou simplesmente beneficiados;

2 - operações de vendedores almll)Uiafltes e de estabeleci-
mentos de existência transitória.

§ 2. - É facultado, ainda, ao Poder Executivo, determinar
a exclusão do imposto referente A mercadoria entrada no estabele-
cimento, quando este imposto tiver sitio devolvido, no todo ou em
parte, ao próprio ou a outro contribuinte, por qualquer entidade
tributante, mesmo sob a forma de prêmio ou estímulo.

Art. 30 - É assegurado ao contribuinte, salvo disposição
expressa em contrário, o direito de creditar-se do imposto cobrado
e destacado em documento fiscal relativo a mercadorias entradas
em seu estabelecimento.

§ 1. -- Sendo o imposto destacado a maior no documento
fiscal, o valor do crédito não compreenderá o correspondente ao
excesso.
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§ 2. O estabelecimento que receber mercadoria devolvida
por particular, produtor ou qualquer pessoa física ou jurídica não
considerada contribuinte ou não obrigada A emissão de documentos
fiscais, poderá creditar-se do imposto pago por ocasião da saída
(la mercadoria, segundo o que for prescrito em Regulamento.

§ 3. -- O crédito será admitido somente após sanadas as
irregularidades, quando contidas em documento fiscal que:

1 - não seja o exigido para a respectiva operação;
2 - não contenha as indicações necessárias à perfeita iden-

tificação da operação;

3 - apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a
clareza.

§ 4Q	Salvo as hipóteses expressamente previstas em
Regulamento, não é assegurado o direito ao crédito de imposto
olesiacado em documento fiscal que indique como destinatário es-
tabelecimento diverso daquele que o registrou.

Art. 31 - O Poder Executivo poderá conceder crédito
presumido a determinada categoria de contribuinte, na forma esta-
belecida na legislação federal pertinente.

Art. 32 - Não poderá ser deduzido o imposto relativo às
mercadorias entradas quando:

1 - adquiridas para o consumo tio estabelecimento;
II	empregadas como matéria-prima e embalagem na in-

dustrialização e no acondicionamento de produtos consumidos no
próprio estabelecimento;

III	as saídas subseqüentes, promovidas pelo contribuinte,
não constituírem fato gerador da obrigação tributária ou estiverem
isentas do imposto ou a ele imunes, ressalvado o disposto nos §

e 2.9 deste artigo;
IV -- forem acobertadas por documentação fiscal falsa;
V - devolvidas por não contribuintes, salvo se a devolução

ocorrer em virtude de garantia ou por repartição pública ou, ainda,
quando o objeto devolvido possa ser perfeitamente identificado,
observadas as disposições do Regulamento.

§ 1. - Não será estornado o imposto relativo às mercadorias
entradas para utilização, como matéria-prima ou material secundá -
rio, na fabricação ou embalagem dos produtos de que tratam os
incisos II, Ill e IV do art. 7•Q, observado o disposto no parágrafo
seguinte.
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§ 2. - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior,
quando se tratar de matérias-Primas (te origem animal ou vegetal
que representem, individualmente, mais de 50% (cinqüenta por
cento) do valor do produto resultante (te sua industrialização, casos
em que o percentual (te estorno (los créditos será fixado, em relação
a cada produto, nos termos (los convênios para este fim celebrados.

§ 3. - O Poder Executivo poderá conceder e vedar direito
a crédito do imposto, bem como dispensar e exigir o seu estorno,
segundo o que for eStal)eleCi(lO em convênios celebrados na forma
prevista em lei federal vigente.

SEÇÃO III

1)0 Formo e Local de Pagamento

Art. 33 - O imposto será recolhido no local da operação,
em estabelecimento bancário autorizado ou repartição arrecadadora,
mediante guias preenchidas pelo contribuinte, (te acordo com as
normas estabelecidas pela Secretaria (te Estado da Fazenda.

§ 1. - Considera-se local de operação:

1 - o da situação da mercadoria no momento da ocorrência
do fato gerador;

2 - o da situação do estabelecimento transmitente da pro-
priedade da mercadoria que por ele não tenha transitado;

3 - o da situação do estabelecimento ao qual couber recolher
o imposto incidente sobre operações (te que resultar a entrada de
mercadorias saídas (te outro estabelecimento, ou a aquisição de
propriedade das mesmas;

4 - o da situação de estabelecimento produtor, quando lhe
couber recolher o imposto incidente sobre a saída;

5 o da situação do estabelecimento depositante, quando
a operação tributável tiver por objeto mercadoria depositada em
armazém geral ou em depósito fechado, por contribuinte deste
Estado;

6 - o da situação do estabelecimento comercial, industrial
ou produtor, nas entradas de mercadorias importadas do exterior
pelo titular do estabelecimento.

§ 2. É facultado ao Poder Executivo determinar que o
imposto seja recolhido em local diferente daquele onde ocorrer o
fato gerador, ressalvado o direito do município à participação do
imposto.

SEÇÃO IV

Dos Prazos de Pagamento

Art. 34 - O imposto será recolhido nos prazos fixados no
Regulamento (lesta lei, ficando o Poder Executivo autorizado a
alterá-los, quando conveniente.

SEÇÃO V

Da Estimativa

Art. 35 O imposto poderá ser calculado com base n
estimativa do movimento econômico do contribuinte, nas seguintes
hipóteses:

1 - quando se tratar de estabelecimento de funcionamento
provisório;

II - quando, pela natureza das operações realizadas pelo
estabelecimento ou pelas condições em que se realize o negócio, o
Fisco julgar conveniente a adoção do critério.

§ 1. - Findo o período para o qual se procedeu a estima-
tiva, far-se-á o acerto entre o montante do imposto recolhido e o
apurado com base no valor real das operações efetuadas pelo
contribuinte.

§ 2.1 A fixação e a revisão dos valores que servirem de
base para o recolhimento do imposto, bem como a suspensão do
regime de estimativa, poderão sei- processadas a qualquer tempo
pelo Fisco.

§ 3Q	O Regulamento estabelecerá normas complementares
referentes ao regime (te estimativa previsto nesta seção.

CAPÍTULO IX

1)a Restituição

Art. 36 As quantias relativas ao imposto indevidamente
recolhido serão restituídas, no todo ou em parte, na forma que o
Regulamento estabelecer.

§ 1. - O imposto indevidamente recolhido, a partir da
vigência (lesta lei, terá seu valor corrigido em função (Ia variação
do poder aquisitivo da moeda, segundo coeficientes fixados pelo
órgão federal competente e adotados para correção dos débitos
fiscais.
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§ 2. - A correção monetária de que trata o parágrafo
anterior, será efetuada trimestralmente com base na tabela em vigor
na data da efetivação da restituição em moeda corrente ou na data
em que for autorizado o crédito para pagamentos futuros do im-
posto, conforme o caso, considerando-se termo inicial o trimestre
civil seguinte:

1 - ao em que ocorreu o recolhimento indevido; ou

2	ao em que ficarem apuradas a liquidez e certeza da
importância a restituir, quando esta depender de apuração.

Art. 37 O crédito total ou parcial do imposto dá lugar
à restituição, na mesma proporção das penalidades pecuniárias,
salvo as referentes a infrações de caráter formal que não se devam
reputar prejudicadas pela causa assecuratória da restituição.

Art. 38 Quando, por força de decisão judicial transitada
cm julgado, houver rescisão de contrato do qual decorrer a saída
da mercadoria, a reentrada desta no estabelecimento que a promoveu
dará lugar ao aproveitamento do imposto pago por ocasião de sua
saída, deduzido o que resultaria da aplicação (Ia aliquota sobre a
importância recebida pelo estabelecimento promotor da saída.

CAPITULO X

Do Documentário e da Escrita Fiscal

Art. 39 - Os livros e documentos fiscais relativos ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias serão os definidos no Regulamento,
que também disporá sobre todas as exigências formais e operacio-
nais a eles relacionadas.

Parágrafo único	A movimentação de quaisquer mercadorias
5C1• á obrigatoriamente acobertada de documento fiscal.

CAPITULO XI

Disposições Especiais Relativas ao Comércio Ambulante

Art. 40 Nas operações a serem realizadas, em território
mineiro, com mercadorias trazidas sem destinatários certo, para
comércio ambulante, por pessoa física ou jurídica domiciliada em
outro Estado, o imposto será calculado à alíquota vigente para as
operações internas, sobre o valor de saída das mercadorias trans-
portadas e recolhido no primeiro posto de fiscalização )U Repartição
Fazendária por onde transitarem.
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§ 1.° - Admitir-se-á a dedução do imposto devido no Estado
de origem, até a importância resultante da aplicação da alíquota
vigente para as operações interestaduais sobre o valor das merca-
dorias constantes dos respectivos documentos fiscais.

§ 2.° - Se as mercadorias estiverem desacobertadas de
documentação fiscal, exigir-se-á o imposto, calculado à alíquota
vigente para as operações internas sobre o valor de saída que, se
não conhecido, será arbitrado na forma do art. 51 (lesta lei.

§ 39 Para efeito (Ia aplicação do disposto neste artigo e
no § l., o valor de saída da mercadoria será declarado pelo pro-
prietário da mesma, seu preposto ou por quem a esteja conduzindo,
observado o dispo[o no parágrafo seguinte.

§ 4Q - Na hipótese do parágrafo anterior, não será admitido
valor inferior ao do preço de custo, acrescido ( Ia margem de lucro
mínima de 20% (vinte por cento).

Art. 41 O comércio ambulante, qualquer que seja a pro-
cedência das mercadorias, fica sujeito às furmnalidades previstas em
Regulamento.

CAPITULO XII

Das Mercadorias e Efeitos Fiscais em Situação Irregular

Art. 42	Dar-se-á a apreensão de mercadorias quando:

1 - transportadas ou encontradas sem os documentos fiscais;
11 - acobertadas por documentação fiscal falsa.

Mediante recibo poderão ser apreendidos os do-
cumentos, objetos, papéis e livros fiscais que constituam provas de
infração à legislação tributária.

§ 2. - A apreens() prevista no parágrafo anterior não
poderá perdurar por mais de 8 (oito) (lias, depois dos quais serão
restituídos, pO(lefl(lo a fiscalização extrair (los mesmos as cópias
que julgar convenientes para instruir a ação fiscal.

§ 3•1 - N5o será objeto mie ipreensão a mercadoria acompa-
nhada de nota fiscal com prazo (te validade vencido, ou com omissão
de alguns requisitos, desde que se possa estabelecer perfeita iden-
tificação entre a mnercadomja transportada e o documento acobertador,
na forma prevista em Regulamento.

Art. 43 - No caso de irregularidade (Ia situação das mer-
cadorias que devam ser expedidas por empresas de transporte fer-



1
—304---	 —305--

i'oviário, rodoviário, aéreo ou fluvial, serão tomadas as medidas
necessárias à retenção dos volumes, até que se proceda à verificação.

Art. 44 - Havendo prova ou fundada suspeita de que as
mercadorias, objetos e livros fiscais se encontram em residência
particular ou em dependência de estabelecimento comercial, indus-
trial, produtor, profissional, ou qualquer outro também utilizado
como moradia, será promovida judicialmente a respectiva busca e
apreensão, se o morador ou detentor, pessoalmente intimado, re-
cusar-se a fazer sua entrega.

Art. 45 - Da apreensão administrativa será lavrado termo,
assinado pelo apreensor, pelo detentor dos bens que forem apreen-
didos, pelo depositário e, se houver, por duas testemunhas, na forma
que dispuser o Regulamento.

Art. 46 - Os bens apreendidos serão depositados com o
detentor, em repartição pública ou com terceiros.

Parágrafo único - A devolução dos documentos, objetos,
papéis e livros fiscais será feita quando não houver inconveniente
para a comprovação da infração, obedecido, quanto às mercadorias,
o disposto no artigo seguinte.

Art. 47 - A liberação das mercadorias apreendidas será
autorizada:

1 - em qualquer época, se o interessado, regularizando a
situação, promover o recolhimento do imposto, multas e acréscimos
devidos;

II --- antes do julgamento definitivo do processo:

a) mediante depósito administrativo da importância equi-
valente ao valor exigido no Auto de Infração;

b) a requerimento do proprietário (Ias mercadorias, seu
transportador, remetente ou destinatário, que comprove possuir
estabelecimento fixo neste Estado, hipótese cm que ficará automa-
ticamente responsável pelo pagamento do imposto, multas e demais
acréscimos a que for condenado o infrator.

Art. 48 As mercadorias apreendidas que não forem reti-
radas depois de 10 (dez) (lias da intimação do julgamento definitivo
do processo, que terá tramitação urgente e prioritária, considerar-
-se-ão abandonadas e serão, após a adjudicação à Fazenda Estadual,
vendidas em leilão, na forma do Regulamento.

§ 1. - Considerar-se-ão igualmente abandonadas as merca-
dorias de fácil deterioração, cuja liberação não tenha sido pro-
videnciada no prazo de 72 (setenta e duas) horas da lavratura do
termo de apreensão, se outro menor não for fixado pelo apreensor,
à vista de sua natureza ou estado.

2. - No caso do parágrafo anterior, as mercadorias serão
avaliadas pela repartição fiscal competente e distribuídas a institui-
ções de beneficência.

CAPÍTULO XIII

Da Fiscalização

Art. 49	A fiscalização do imposto compete à Secretaria
de Estado da Fazenda, através dos órgãos próprios e, supletiva -
mente, a Seus funcionários para isso credenciados.

Art. 50	Os livros e documentos das escritas Fiscal e
Comercial são de exibição obrigatória ao Fisco.

Parágrafo Único Os condutores de mercadorias, qualquer
que seja o meio de transporte, exibirão, obrigatoriamente nos
Postos de Fiscalização por onde passarem a documentação fiscal
respectiva para efeito de conferência, independentemente de in-
terpelação.

Art. 51	O valor das operações poderá ser arbitrado pela
autoridade fiscal na forma que o Regulamento estabelecer e sem
prejuízo (Ias penalidades cabíveis, quando:

1 - o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos
necessários à comprovação do valor da operação, inclusive nos casos
de perda ou extravio dos livros ou documentos fiscais;

II - ficar comprovado que os documentos e livros fiscais
não refletem o valor (Ia operação;

III -- as mercadorias forem transportadas desacobertadas de
documentos fiscais;

IV	ficar comprovado que o contribuinte não está emitindo
regularmente documentário fiscal relativo às saídas que promover.

Art. 52 - A autoridade fiscal, em casos excepcionais ex-
pressamente previstos em Regulamento, poderá submeter o contri-
buinte ou responsável a regime especial de controle e fiscalização,
inclusive quanto à forma e prazo de recolhimento do imposto.

§ 1. - (vetado)
§ 2. - (vetado)
1	- (vetado)

II	- (vetado)
III	- (vetado)
§ 3. - (vetado)
§ 4. - (vetado)
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CAPÍTULO XIV

Das Penalidades

Art. 53 - As multas serão calculadas tomando-se como base:

1 - o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas
Gerais (UPFMG) prevista no art. 224 desta lei, vigente no exer-
cício em que se tenha constatado a infração;

II	o valor das operações realizadas;
III - o valor do imposto não recolhido tempestivamente no

todo ou em parte.
1. - As multas serão cumulativas, quando resultarem

con comi tafltemeflte do não cumprimento de obrigação tributária
acessória e principal.

§ 2. - O pagamento de multa não dispensa a exigência do
imposto, quando devido, e a imposição de outras penalidades.

§ 39 -- As muitas por descumprilTiento de obrigações aces-
sórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelos órgãos julgadores
administrativos, desde que fique provado que as infrações tenham
sido praticadas sem dolo, má-fé, fraude ou simulação e não impli-
quem em falta de recolhimento do imposto.

Art. 54 -- As multas para as quais se adotará o critério a
que se refere o inciso 1, do art. 53, serão as seguintes:

1 - por falta de inscrição - 5 (cinco) UPFMG;
II -- por falta de livros fiscais devidamente registrados na

repartição fiscal -- por livro: 3 (três) UPFMG;
III --- por deixar de exibir ou entregar ao Fisco, nos prazos

previstos no Regulamento, os livros, documentos e outros elementos
que lhe forem exigidos - por infração: 4 (quatro) UPFMG;

IV-- por não comunicar à Repartição Fazendária, as altera-
ções contratuais e estatutárias de interesse (lo Fisco, bem como as
mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabele-
cimento e encerramento de atividades, na forma e prazos estabele-
cidos em Regulamento - por infração: 3 (três) UPFMG;

V - por imprimir ou mandar imprimir documento fiscal
sem autorização da repartição competente ou em desacordo com
a mesma	por documento: 1 (uma) UPFMG;

VI - por emitir documento fiscal com falta de quaisquer
das indicações mínimas previstas em Regulamento - 1 (uma)
UPFMG.
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Art. 55 - As multas para as quais se adotará o critério a
que se refere o inciso II, do art. 53, serão as seguintes:

1 por falta de registro dos documentos próprios nos
livros da escrita fiscal -- - 5% (cinco por cento) do valor da ope-
ração constante tio documento, reduzindo-se a 2% (dois por cento)
nos seguintes casos:

a) quando se tratam- de entrada de mercadoria registrada
no livro "Diário";

b) quando se tratar de saída de mercadoria, cujo imposto
tenha sido recolhido;

II --- por dar saída a mercadoria, entregá-la, transportá-la,
tê-la em estoque ou depósito, desacober(atla de documento fiscal,
salvo a hipótese do art. 40 (lesta lei -- (quarenta por cento)
do valor da operação, reduzindo-se a 20% (vinte por cento) nos
seguintes casos:

a) quando as infrações a que se refere este inciso forem
apuradas pelo Fisco, com base no lançamento efetuado na escrita
comercial ou fiscal tio contribuinte;

b) quando se tratar de falta de emissão de nota fiscal de
entrada, desde que a saída tio estabelecimento remetente esteja
acobertada por nota fiscal correspondente à mercadoria;

III por emitir documento fiscal que não corresponda efe-
tivamente a uma saída de mercadoria, a uma transmissão de pro-
priedade desta ou ainda a unia entrada de mercadoria no estabele-
cimento - 40% (quarenta por cento) do valor da operação indicado
no documento fiscal;

IV -- por utilizar crédito do imposto decorrente de registro
de documento fiscal que não corresponda à mercadoria entrada no
estabelecimento ou referente à mercadoria cuja propriedade não
tenha sido realmente adquirida -- 40% (quarenta por cento) do
valor da operação indicado no documento fiscal;

V por mencionar em documento fiscal, destinatário diverso
daquele a quem a mercadoria realmente se destinar - 20% (vinte
por cento) do valor da operação indicado no documento fiscal;

VI - por acobertar mais de uma vez o trânsito de merca-
doria com o mesmo documento fiscal - 40% (quarenta por cento)
do valor da operação;

VII -- por consignar em documento fiscal, importância di-
versa do efetivo valor da operação ou quantidade de mercadoria



- 08 -

inferior à efetivamente saída - 40 0% ( quarenta por cento) do valor

da diferença apurada;
VIII - por receber mercadoria acobertada por documento

fiscal que consigne importância diversa do efetivo valor da operação
ou quantidade de mercadoria inferior à efetivamente entrada -
40% (quarenta por cento) do valor da diferença apurada;

IX - por emitir documento fiscal consignando valores
diferentes nas respectivas vias - 40% (quarenta por cento) do
valor da diferença apurada;

X por emitir ou utilizar documento fiscal falso - 40%
(quarenta por cento) do valor da operação, cumulado com o estorno
do crédito, na hipótese de sua utilização, salvo prova concludente
de que o imposto devido pelo emitente foi integralme nte pago;

XI - por falsificar, adulterar, extraviar ou inutilizar livro
fiscal	40% (quarenta por cento) do valor da operação a tributar,
apurada ou arbitrada pelo Fisco;

XII	por extraviar, adulterar ou inutilizar documento fiscal
- 40% (quarenta por cento) do valor da operação a tributar,
apurada ou arbitrada pelo Fisco;

XIII - por utilizar crédito fiscal consignado em documento
acobertador de mercadoria, cuja saída seja isenta do imposto ou
sobre a qual este não incida --- 5% (cinco por cento) do valor
da mercadoria.

Parágrafo único - A prática de qualquer das infrações pre-
vistas neste artigo ensejará aplicação das penalidades nele estabe-
lecidas, em valor nunca inferior a 5 (cinco) UPFMG.

Art. 56	As multas para as quais se adotará o critério	a
que se refere o inciso III, do art. 53, serão as seguintes:

1 - por falta de pagamento, pagamento a menor ou intem-
pestivo do imposto, quando houver espontaneidade no recolhimento
do principal e acessórios:

a) 3% (três por cento) sobre o valor do imposto, se re-
colhido o débito integral dentro de 15 (quinze) dias, contados do
término do prazo previsto para o recolhimento tempestivo;

b) 7% (sete por cento) sobre o valor do imposto, se re-
colhido depois de 15 (quinze) e até 30 (trinta) dias, contados do
término do prazo previsto para o recolhimento tempestivo;

e) 15% (quinze por cento) sobre o valor do imposto, se
recolhido depois de 30 (trinta) e até 60 (sessenta) dias, contados
do término do prazo previsto para o recolhimento tempestivo;
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d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do imposto,
se recolhido depois de 60 (sessenta) e até 90 (noventa) dias, con-
tados do término do prazo previsto para o recolhimento tempestivo;

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor do imposto se
recolhido depois de 90 (noventa) dias, contados do término do
prazo previsto para o recolhimento tempestivo;

II - havendo ação fiscal, 100% (cem por cento), observadas
as seguintes reduções:

a) a 10% (dez por cento) de seu valor, em se tratando
de débito líquido e certo, relativo a período de apuração do imposto,
devidamente registrado nos livros fiscais ou lançado por estimativa,
quando o recolhimento ocorrer dentro de 15 (quinze) dias a contar
da data de vencimento do prazo regulamentar estabelecido para
pagamento do tributo;

b) a 20% (vinte por cento) de seu valor quando, observadas
as condições da alínea anterior, o recolhimento ocorrer dentro de
30 (trinta) dias;

e) à metade de seu valor, quando o recolhimento se fizer
dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da
Notificação ou Auto de Infração, ressalvadas as hipóteses previstas
nas alíneas anteriores;

d) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando decor-
ridos mais de 30 (trinta)dias do recebimento da Notificação ou
Auto de Infração, e o recolhimento se fizer dentro do prazo de
recurso ao Conselho de Contribuintes, contra decisões proferidas
em primeira instância;

e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, se pago até
60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Notificação ou Auto
de Infração, quando revel o notificado ou autuado;

III - por deixar de cobrar ou de recolher o produto da
cobrança do imposto recebido em decorrência de substituição
tributária, 2 (duas) vezes o valor do imposto, não se aplicando o
disposto no inciso II deste artigo e sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

Art. 57 - As infrações para as quais não haja penalidade
específica serão punidas com multa de 1/10 (um décimo) até 10
(dez) vezes o valor da UPFMG, a critério da autoridade competente
e nos termos do Regulamento.
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CAPITULO XV

Disposições Especiais Relativas ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias

Art. 58 --- A apropriação indébita do produto da cobrança
do imposto, na hipótese de substituiÇão tributária, sujeitará os
responsáveis legais pelo estabelecimento à competente ação crimi-
nal, salvo se pago o débito espontaneamente ou, quando instaurado
o processo fiscal, antes (Ia decisão administrativa de primeira
instância.

Parágrafo único - A ação penal será iniciada por meio de
representação da Procuradoria Fiscal do Estado, à qual a autoridade
de primeira instância é obrigada a encaminhai as peças principais
do feito, destinadas a comprovar a existência do crime, logo após
decisão final condenatória proferida na esfera administrativa.

TITULO III

Do Imposlo sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles
Relativos

CAPITULO 1

Da Incidência

Art. 59 -- O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
e de Direitos a eles Relativos incide:

1 sobre a transmissão, a qualquer título, da propriedade
ou do domínio útil de bens imóveis por natureza OU p01, acessão
física, como definidos na lei civil;

II - sobre a transmissão, a qualquer título, (te direitos reais
sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia e as servidõe;

III -- sobre a CCSSO de direitos relativos à aquisição dos
bens referidos nos incisos anteriores.

Parágrafo único - São também tributáveis os compromissos
ou promessas de compra e venda de imóveis, sem cláusula de
arrependimento, ou a cessão (te direitos deles decorrentes.

Art. 60	A incidência (lo imposto alcança as seguintes
mutações patrimoniais

1	sucessão legítima e testamentária, inclusive instituição
e substituição de fideicomisso;

II - compra e venda pura ou condicional;
III - doação;
IV - dação em pagamento;
V - arrematação;
VI - adjudicação;
VII - partilha prevista no art. 1.776, do Código Civil;
VIII - desistência ou renúncia da herança ou legado, com

determinação do beneficiário;
IX	sentença (leclaratória de usucapião;
X mandato em causa própria, e seus substabelecimentos

quando estes configurem transação e o instrumento contenha os
requisitos essenciais à compra e venda;

XI - instituição do usufruto, convencional ou testamentário,
sobre bens imóveis;

XII - tornas ou reposições que ocorram nas partilhas em
virtude de falecimento ou desquite, quando qualquer interessado
receber, dos imóveis situados, no Estado, quota-parte cujo valor
seja maior do que o valor da quota-parte que lhe é devida da tota-
lidade dos bens, incidindo sobre a diferença;

XIII - tornas ou reposições que ocorram nas divisões para
extinção de condomínio de imóveis, quando for recebida por
qualquer condômino quota-parte material, cujo valor seja maior do
que o valor de sua quota-ideal, incidindo sobre a diferença;

XIV - permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos;
XV	quaisquer outros atos e contratos transiativos da pro-

priedade de bens imóveis , sujeitos à transcrição na forma da lei.
Parágrafo Único - Nas transmissões por causa de morte,

ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os her-
deiros ou legatários.

Art. 61 -- O imposto é devido quando o imóvel transmitido,
ou sobre que versarem os direitos transmitidos ou cedidos, esteja
situado em território do Estado, mesmo que a mutação patrimonial
decorra de contrato celebrado ou de sucessão aberta fora dele.

CAPÍTULO II

Da Não Incidência

Art. 62 - O imposto não incide sobre a transmissão dos
bens ou direitos, quando:
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1 - efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pes-
soa jurídica em realização de capital;

II	decorente de fusão, incorporação ou extinção de capi-
tal de pessoa jurídica;

III	constar como adquirente, a União, Estados, Municípios
e demais pessoas de Direito Público Interno, partidos políticos,
templos de qualquer culto, instituições de educação e de assistência
social, observadas as normas regulamentares;

IV - decorrente de extinção de usufruto;
V - decorrente de reserva de usufruto.

§ 1. - O disposto nos incisos 1 e II, deste artigo, não se
aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade
preponderante a venda ou locação de imóveis ou a cessão de direitos
relativos à sua aquisição, salvo na hipótese da transmissão realizar-
-se em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa
jurídica alienante.

§ 2. Considera-se caracterizada a atividade preponderan-
te referida no parágrafo anterior, quando mais de 50% (cinqüenta
por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos
2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aqui-
sição, decorrer de vendas, locação ou cessão de direitos à aquisi-
ção de imóveis.

§ 3•Q - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades
após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á
a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta
os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 49 - Quando a atividade preponderante, referida no § 1.
deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da
pessoa jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da aqui-
sição, sem prejuízo do direito à restituição que vier a ser legitimado
com aplicação do disposto nos § 2. 9 ou 30•

§ 5•Q - As instituições de educação e de assistência social
deverão observar os requisitos definidos em regulamento.

CAPITULO III

Das Isenções

Art. 63 - São isentas do imposto:

1 - a aquisição de moradia realizada por ex-combatentes,
suas viúvas que não contraírem novas núpcias e seus filhos meno-
res ou incapazes, quando o valor do imóvel não ultrapassar o
limite de 500 (quinhentas) UPFMG;
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lI - a herança, cujo valor não ultrapasse a 200 (duzentas)
UPFMG, e desde que o beneficiário esteja, pelos rendimentos aufe-
ridos no ano anterior ao do óbito, isento do Imposto de Renda;

III - as aquisições de bens imóveis , para utilização própria,
feitas por pessoas físicas ou jurídicas que explorem ou venham a
explorar, no território do Estado, estabelecimentos de interesse tu-
rístico, assim considerados pelos órgãos competentes do Estado,
desde que registrados na Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR e atendidos os requisitos previstos nos regulamentos
especiais;

IV - as aquisições, a qualquer título, de bens imóveis pro-
movidas pela Companhia de Habitação de Minas Gerais (COHAB-
•MG).

§ 1. - O disposto no inciso II, deste artigo, condiciona-se à
prova de existência de um único imóvel do espólio e à concordân-
cia do representante da Fazenda Estadual com o valor a ele atribuí-
do; não havendo concordância, prevalecerá o valor atribuído pela
avaliação judicial.

§ 2. A isenção de que trata o inciso III, deste artigo, pode-
rá ser concedida até 31 de dezembro de 1984, pelo prazo de 5
(Cinco) anos, prorrogável até mais um qüinqüênio, desde que com-
provada a melhoria das instalações e serviços em função do mer-
cado turístico, na forma dos regulamentos especiais.

CAPITULO IV

Da Ali quota

Art. 64 A alíquota do imposto será fixada por decreto do
Poder Executivo, observados os limites fixados pelo Governo Fe-
deral, vigorando, até que tais limites sejam fixados os seguintes:

1 - nas transmissões e cessões compreendidas no sistema
financeiro de habitação, a que se refere a Lei Federal n. 9 4.380,
de 21 de agosto de 1964 e legislação complementar	0,5%(meio por cento);

II - nas demais transmissões ou cessões efetuadas a título
oneroso - 1% (um por cento);

III - quaisquer outras transmissões ou cessões - 2% (dois
por cento).
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CAPITULO V

Da Base de Cálculo

Art. 65 - A base de cálculo do imposto é o valor dos bens,
no momento da transmissão ou cessão dos direitos a eles relativos,
segundo estimativa fiscal aceita pelo contribuinte, ou o preço pago,
se este for maior.

1.0 Não concordando com o valor estimado, poderá o
contribuinte requerer a avaliação fiscal, instruindo o pedido com
documentação que fundamente sua discordância.

§ 2. - O valor estabelecido na forma deste artigo prevalecerá
pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual, sem o pagamento
do imposto, ficará sem efeito o lançamento ou a avaliação.

Art. 66	Nos casos abaixo especificados, a base de cálculo
será:

1 - na transmissão por sucessão legítima ou testamentária,
o valor dos bens, estabelecido por avaliação judicial que tomará
por base o valor do imóvel à época da avaliação;

II	na arrematação ou leilão, o preço pago;
III - na adjudicação, o valor estabelecido pela avaliação

judicial ou administrativa;
IV - na transmissão por sentença declaratória de usucapião,

o valor estabelecido pela avaliação judicial;
V - nas dações em pagamento, o valor dos bens imóveis

dados para solver o débito;
VI - nas permutas, o valor de cada imóvel ou direito

permutado;
VII -- na transmissão do domínio útil, o valor venal do

imóvel;
VIII	na instituição do usufruto, o valor venal do imóvel

usufruído;
IX nas tornas ou reposições, verificadas em partilhas ou

divisões, o valor da parte excedente da meação ou quinhão ou da
parte ideal consistente em imóveis;

X - na instituição do fideicomisso, o valor venal do imóvel;

XI	nas cessões de direito, o valor venal do imóvel;
XII nas transmissões de direito e ação à herança ou legado,

o valor venal do bem, ou quinhão transferido, que se refira ao
imóvel situado no Estado;
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XIII	em qualquer outra transmissão ou cessão de imóvel
ou de direito real, não especificada nos incisos anteriores, o valor
venal do bem.

CAPITULO VI

Dos Contribuintes

Art. 67	Contribuinte do imposto é:

1 - o cessionário ou adquirente dos bens ou direitos cedidos
ou transmitidos;

II	na permuta, cada um dos permutantes.
Parágrafo único - Nas transmissões ou cessões que se efe-

tuarem sem o recolhimento do imposto devido, ficam solidariamente
responsáveis por este pagamento, o transmitente, o cedente e o in-
ventariante, conforme o caso.

CAPITULO VII

Do Pagamento do Imposto

SEÇÃO 1

Da Forma e do Local do Pagamento

Art. 68 - O pagamento (lo imposto far-se-á no município
de situação do imóvel ou em local diverso daquele, por motivo
relevante, a critério da Secretaria (Ir Estado da Fazenda.

Parágrafo único - Nas transmissões por causa de morte, na
hipótese dos bens imóveis estarem situados em mais de um muni-
cípio, o imposto deverá ser pago pelo total, na sede da Comarca
em que se estiver processando o inventário.

Art. 69 Nas transmissões ou cessões, por ato entre vivos,
o contribuinte ov r rocura(Jor habilitado, o escrivão de notas ou
tabelião, antes da lavratura da escritura ou instrumento, expedirão
uma guia com a descrição completa do imóvel, suas características,
localização, área do terreno, tipo de construção, benfeitorias e outros
elementos que possibilitem a estimativa de seu valor venal pelp
Fisco.
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SEÇÃO II

Dos Prazos de Pagamento

Art. 70 - O pagamento do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, por ato entre vivos,
realizar-se-á:

1	nas transmissões ou cessões, por escritura pública, antes
de sua lavratura;

II - nas transmissões ou cessões por documento particular,
mediante apresentação do mesmo à fiscalização, dentro de 120
(cento e vinte) (lias de sua assinatura, mas sempre antes da ins-
crição, transcrição ou averbação no registro competente;

III - nas transmissões ou cessões por meio de procuração
em causa própria ou documento que lhe seja assemelhado, antes
de lavrado o respectivo instrumento;

IV - nas transmissões em virtude de qualquer sentença
judicial, dentro de 30 (trinta) (lias do trânsito em julgado da
sentença;

V - na arrematação, adjudicação, remição e no usucapião,
até 30 (trinta) dias após o ato ou o trânsito em julgado da sentença,
mediante documento de arrecadação, expedido pelo escrivão do
feito;

VI - nas aquisições de terras devolutas, antes de assinado
o respectivo título, que deverá ser apresentado à autoridade fiscal
competente, para cálculo do imposto devido e no qual será anotado
o documento de arrecadação;

VII - nas tornas ou reposições em que sejam interessados
incapazes, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação
do despacho que as autorizar;

VIII - nas aquisições por escrituras lavradas fora do Estado,
dentro de 30 (trinta) dias, após o ato, vencendo-se, no entanto, o
prazo à data de qualquer anotação, inscrição ou transcrição feita
no Estado e referente aos citados documentos.

Art. 71 Nas transmissões por causa de morte o pagamento
do imposto realizar-se-á dentro de 15 (quinze) dias da data em
que transitar em julgado a sentença homologatória do cálculo.

§ 1.0 Na sucessão provisória, o imposto será recolhido
180 (cento e oitenta) dias depois de transitar em julgado a sentença
que determinou a abertura da Sucessão.
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§ 2. - O documento de arrecadação para o recolhimento do
imposto será expedido pelo escrivão do feito.

§ 3•1 Na hipótese de processar-se o inventário em outro
Estado ou no exterior, a precatória ou rogatória não será devolvida
sem a prova de quitação do imposto devido.

CAPITULO VIII

Da Restituição

Art. 72	O imposto recolhido será devolvido, no todo ou
em parte, na forma que dispuser o Re gulamento, quando:

1 -
pago;	não se completar o ato ou contrato sobre que se tiver

II - for declarada, por decisão judicial transitada em julgado,
a nulidade do ato ou contrato, pelo qual tiver sido pago;

111 - for posteriormente reconhecida a não incidência ou o
direito à isenção;

IV	houver sido recolhido a maior.

CAPITULO IX

Da Fiscalização

Art. 73 - Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro
de imóveis e de registro de títulos e documentos e quaisquer outros
serventuários da Justiça não poderão praticar quaisquer atos que
importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles rela-
tivos, bem como suas cessões, sem que os interessados apresentem
comprovante original do pagamento do imposto, o qual será trans-
crito em seu inteiro teor no instrumento respectivo.

Art. 74 Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas de re-
gistro de imóveis e de registro de títulos e documentos ficam obri-
gados a facilitar à fiscalização da Fazenda Estadual, exame, em
Cartório, dos livros, registros e outros documentos e a lhe fornecer,gratuitamente,quando solicitadas, certidões de atos que forem
lavrados, transcritos, averbados ou inscritos e concernentes a imóveis
ou direitos a eles relativos.

Parágrafo único - A fiscalização referida no capul do artigo,compete, privativamente aos funcionários fiscais designados na
forma do Regulamento.
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Art. 75 - Nas transmissões por causa de morte, o represen-
tante da Fazenda é obrigado a fiscalizar as avaliações, impugnan-
do-as sempre que forem inferiores ao valor real.

§ 1.° O representante da Fazenda Estadual providenciará
diligentemente, o início do inventário, se outro interessado não o
fizer, decorrido um mês da abertura da sucessão, nele intervindo
de acordo com a legislação em vigor e fiscalizando o pagamento
das custas que constituam renda do Estado e, bem assim, outros
débitos fiscais, para o que registrará no livro próprio o andamento
dos feitos.

§ 2.	As atribuições fixadas no parágrafo anterior serão
exercidas:

1 - na Capital, por advogado designado pelo Procurador
fiscal;

2 - no interior do Estado:

a) pelo Procurador Regional da Fazen(La, na Comarca sede
de sua circunscrição;

b) pelo Administrador Distrital (Ia Fazenda, Chefe da Uni-
dade Distrital da Fazenda ou Coordenador do Serviço Integrado de
Assistência Tributária, relativamente às Comarcas de sua circuns-
crição, quando for o caso, salvo desi gnação específica de outro

funcionário.
Art. 76 Serão (leduzidas do valor-base, para cálculo do

imposto, nos casos de transmissões por causa de morte, as dívidas
que onerem o imóvel na (lata da sucessão e não serão deduzidos
os honorários advocatiCioS e custas, exceto aquelas pertencentes ao
erário.

Ari. 77 -- Se os interessados não oferecerem garantias reais
ou bastantes, ou estiverem dilapidando ou procurando alienar bens
do espólio, o representante da Fazenda Estadual requererá ao juiz
do inventário providências com que se acautele o pagamento do
imposto.

Art. 78 - Antes da partilha, se o espólio for devedor da
Fazenda Estadual, por qualquer tributo, o representante da Fazenda
Estadual requererá ao juiz sejam separados os bens que forem
necessários para o pagamento do débito.

Parágrafo único -- Nenhuma sentença de julgamento de
partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de
todos os tributos devidos ao Estado.
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Art. 79 - O oficial do registro civil e os escrivães de paz
dos distritos são obrigados a levar ao conhecimento do represen-
tante da Fazenda o óbito de pessoas que tenham deixado bens
sujeitos a inventário ou arrolamento

Art. 80 - Ocorrendo a hipótese (te haver bens situados em
mais de um município da mesma Comarca, deverá o representante
cia Fazenda Estadual, no município em que correr o inventário,
obter os elementos necessários para intervir no feito.

CAPÍTULO X

Das Penalidades

Art. 81 - Nas aquisições por ato entre vivos, o contribuinte
que no pagar o imposto nos prazos estabelecidos no art. 70
desta lei , fica sujeito à multa (te 50% (cinqüenta por cento) sobre
o valor do imposto.

Art. 82	Nas transmissões por causa (te morte, o contri-
buinte que não pagar o imposto nos prazos estabelecidos no art.
71 desta lei, fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor do imposto.

Parágrafo Úfli(o - Quando o inventário ou arrolamento for
requerido depois de 30 (trinta) (lias da abertura da sucessão, o
imposto será acrescido da multa de 20% (vinte por cento), mesmo
se recolhido dentro do prazo mencionado no capul do art. 71.

Art. 83 - O contribuinte que sonegar bens em inventário
ou arrolamento ficará sujeito, ainda, à multa de 100% (cem por
cento) sobre o imposto devido pela parte sonegada.

Parágrafo único A Fazenda Estadual, por seu represen-
tante, como credora da herança pelos tributos não pagos, requererá
a ação (te sonegados, de acordo com OS arts. 1 .782 e 1 .784 do
Código Civil, se outros interessados não o fizerem.

Art. 84 A falta ou inexatidão de declaração relativa a
elementos que possam influir no cálculo do imposto, com evidente
intuito de fraude, sujeitará o contribuinte à multa de 50% (cin-
qüenta por cento) sobre o valor do imposto devido.

Parágrafo único - Igual penalidade será aplicada a qualquer
pessoa, inclusive serventuário ou funcionário, que intervenha no
negócio j urídico ou na declaração e seja conivente ou auxiliar na
inexatidão ou omissão praticada.

Art. 85 - As penalidades constantes deste Capítulo serão
aplicadas sem prejuízo do processo criminal ou administrativo
cabível.
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Parágrafo único - O serventuário ou funcionário que não
observar os dispositivos legais e regulamentares relativos ao imposto,
concorrendo de qualquer modo para o seu não pagamento, ficará
sujeito às mesmas penalidades estabelecidas para os contribuintes,
devendo ser notificado para o recolhimento da multa pecuniária.

CAPÍTULO XI

Disposições Especiais Relativas ao Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

Art. 86 - Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno,
bem como na cessão dos respectivos direitos, cumulada com con-
trato de construção por empreitada de mão-de-obra e materiais
deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato, sob
pena de ser exigido o imposto sobre o imóvel, incluída a construção
e/ou benfeitoria no estado em que se encontrar por ocasião do ato
transiativo da propriedade.

Art. 87 - Quando o espólio se constituir de apenas um
imóvel, o imposto de transmissão por causa de morte poderá ser
recolhido em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas, se assim
for requerido pela parte interessada.
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Art. 89	Os ser iços públicos, a que se refere o artigo
anterior, consideram-se:

1	- utilizados pelo contribuinte

a) efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer
título;

1)) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória,
sejam postos à sua (Iisposiço mediante atividade administrativa
em efetivo funcionamento;

TI	específicos, quando possam ser destacados em unidades
autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública;

III	divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separada-
iucntc, por pauk iR c:iila usuário

CAPITULO II

Da Taxa de Expedi ('file

SEÇÃO 1

I)	liii (jcjii.f1
TITULO IV

Das Taxas

CAPITULO 1

Do Falo Gerador

Art. 88 - As taxas previstas nesta lei têm como fato gerador
o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao con-
tribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único - Considera-se poder de polícia a atividade
da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse
ou liberdade, regula a prátca de ato ou a abstenção de fato, em
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado ao
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do poder público, à tranqüilidade pública ou ao respei-
to à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Art . 90 -- - A Taxa de EXpNljente incide sobi-e

1 ---- atividades especiais dos organismos do Estado, no sen-
tido de licenciamento e controle de ações que interessam à cole-
tividade;

11 -----(tividad 5 I)Ialieadas por pessoas físicas ou jurídicas,
controladas por repartições ou autoridades estaduais, visando à
preservação da saúilc, higi(n, ordem, costumes, tranquilidade pú-
blica e cia garantia o fereci ia ao direi lo de propriedaçlp

SEÇÃO TI

Das isenções

Art. 91 - . - So isentos da Taxa de Expediente os atos e
documentos relativos:

- às finalidade s es(oiaris, niil 1 tares ou eleitorais;
11 -	à vida funcional dos servidores do Estado;
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III - aos interesses de entidades de assistência social, de
beneficiência, de educação ou de cultura, devidamente reconheci-
das, observados os requisitos previstos em Regulamento;

IV	aos antecedentes políticos para fins de emprego ou
profissão;

V - à situação e residência de viúvas e pensionistas da
previdência social, que perante esta devam produzir tal prova;

VI à inscrição de candidatos em concursos públicos de
seleção de pessoal para provimento de cargos públicos federais,
estaduais ou municipais, quando o candidato provar, mediante
atestado policial, insuficiência de recursos;

VII	aos interesses da União, Estados, Municípios e demais
pessoas jurídicas de Direito Público Interno;

VIII - aos interesses dos partidos políticos e templos de
qualquer culto;

IX - a pedidos de alvarás para levantamento de salários
e proventos de aposentadorias, ou de valores não excedentes de
10 (dez) UPFMG;

X - ao registro civil das pessoas naturais;
XI - ao registro ou cancelamento do registro dos contratos

de financiamento celebrados através de instituição financeira devi-
damente autorizada.

SEÇÃO III

Da Ali quota e da Base de Cálculo

Art. 02 A Taxa de Expediente tem por base de cálculo
o valor da UPFMG prevista no art. 224 desta lei, vigente no exer-
cício da ocorrência do fato gerador, e será cobrada de acordo com
as alíquotas constantes das Tabelas "A" e "B", anexas à presente
lei.

Parágrafo único - Nos casos em que a taxa seja exigida
anualmente, será calculada proporcionalmente aos meses restantes,
quando o início da atividade tributável não coincidir com o do
ano civil, incluindo-se, todavia, o mês em que começou a ser
exercida.

Art. 93 - A Taxa de Expediente devida pela fiscalização,
criação, permissão, mudança de horário e transferência de linhas
de transporte coletivo intermuniciPal, sob concessão do Estado, será
cobrada tomando-se como base (te cálculo, além do valor referido
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no artigo anterior, o valor da Concessão da respectiva linha, de
acordo com a Tabela "C", anexa à presente lei

Quando a transferência (Ia(la concessão se operar por
incorporação ou fusão de empresas concessionárias de linhas, o
valor da taxa terá por limite 100 (cem) UPFMG

	

2.	A taxa devida pela fiscalização de linhas será
rCCOIhj(Ia mensalmente pelos CO1J.CCSSioflIj

	§ 3. 	O valor da concessão, sobre o qual incidem ospercentuais (Ia taxa devida pela criação, permissão, transferência
de linha e prorrogação (te concessão, será determinado pelo DER/MG,
considerando o valor, total da frota (le veículos e outros fatores
previstos em Regulamento.

SEÇÃO LV

Dos ColzIribjzjflI('s

Ari. 04 -- ()nt] j l)u j flk da Taxa de Expediente é a pessoafísica OU jurídica que promova ou SC beneficie de quaisquer das
atividades ou serviços previstos e enumerados pelas Tabelas "A",

e "C", anexas à presente lei

SEÇÃO V

O ) UtUDí$Dd .)/) I)W.lOq Dq

At. 95 A Taxa de Expediente será recolhida em estabe-lecimento bancário autorizado ou repartição arrecadadora, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda.

SEÇÃO VI
Do s Prazos ((e I'a'.qalnej,(o

Ari. 96	A Taxa de Expediente será exigida:

1 -- de ordinário, antes da Prática (lo ato ou da assinatura
do documento;

II	quando Se tratar de atos praticados por serventuários
ou auxiliares da .Jus[iça, previstos nos itens 3, 4, 5 e 6 da Tabela

anexa à presente lei, até o 10. (décimo) dia (lo mês seguinte
ao vencido;

III --. quando se tratar (te fiscalização de linhas de trans-
porte coletivo sob concessão do Estado, previsto no item 1 da Tabela
"C" anexa à presente lei, até o 20. (vigésimo) dia do Inês seguinte
ao vencido;

4



- 324 -

IV - quando se tratar de criação, permissão, transferência,
mudança de horário e . prorrogação de contrato de concessão de
linhas de transporte coletivo intermuniciPal, nos prazos que o
Regulamento estabelecer;

V - quando a cobrança for anual, até 31 (trinta e um) de
março do respectivo exercício.

SEÇÃO VII

Da Fiscalização

Art. 97 A exigência e a fiscalização da Taxa de Expediente
competem aos funcionários da Fazenda Estadual, às autoridades
judiciais, administrativas, bem como aos serventuários da Justiça
cm geral, na forma do Regul:imentO, sob pena de responsabilidade
solidária.

SEÇÃO VIII

Das Penalidades

Art. 98 A falta de pagamento da Taxa de Expediente,
assim como seu pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará
a aplicação das seguintes penalidades, calculadas sobre o valor da
taxa devida:

1 - havendo espontaneidade no recolhimento do principal
e acessórios:

a) 3% (três por cento), se recolhido o débito integral
dentro de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo previsto
para o recolhimento tempestivo;

b) 7% (sete por cento), se recolhido depois de 15 (quinze)
e até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo previsto para
o recolhimento tempestivo;

e) 15% (quinze por cento), se recolhido depois de 30
(trinta) até 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo pre-
visto para o recolhimento tempestivo;

d) 25% (vinte e cinco por cento), se recolhido depois de
60 (sessenta) e até 90 (noventa) (lias, contados do término do prazo
previsto para o recolhimento tempestivo;

e) 30% (trinta por cento), se recolhido depois de 90 (no-
venta) dias, contados do término do prazo previsto para o recolhi-
mento tempestivo;
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II	havendo ação fiscal, 100% (cem por cento) sobre o
valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) à metade de seu valor, quando o recolhimento ocorrer
dentro de 30 (trinta) (lias, a contar da data do recebimento da
notificação;

b) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando decor-
ridos mais de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação, e o
recolhimento se fizer dentro do prazo de recurso ao Conselho de
Contribuintes, se não revel o notificado;

e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, se paga até 60
(sessenta) (lias a contar do recebimento da notificação, quando
revel o notificado.

CAPITULO III

Da Taxa Judiciária

SEÇÃO 1

Da Não Incidência

Art. 09 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação ou processo
judicial, contencioso ou administrativo, ordinário, especial ou aces-
sório, ajuizado perante qualquer Juízo ou Tribunal.

SEÇÃO II

Da Não Incidência

Art. 100	A Taxa Judiciária não incide:
1	nas execuções de sentença;
II - nos embargos à execução;

III - nas reclamações trabalhistas, propostas perante os
juízes estaduais.

SEÇÃO III

Das Isenções

Art. 101	São isentos da Taxa Judiciária:
1	as ações de alimentos;
II - as ações populares;
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III - OS conflitos de jurisdição;
IV -- as desapropriações;

V	os desquites, desde que o montante dos bens a partilhar
não exceda de 200 (duzentas) UPFMG;

VI - os feitos criminais ttc aÇS() pública e os incidentes
a eles relativos;

VII --as habilitações para casafllcflk);
VIII -- os inventários e arrolamentos desde que o iiionte-mor,

inclusive bens móveis e meação, não exceda de 200 (duzentas)
UPFMG;

IX -- os pedidos dc alvarás para levantamento de salários
e proventos (te aposentadorias, ou de valores não excedentes de
10 (dez) UPFMG;

X	os pedidos (te habeas-corpus;

XI -- OS prestações (te contas testamentárias, (l( tutela ou
curatela

XII --- os processos em que foreiii vencidos os beneficiários
da Justiça gratuita OU a União, os Estados e Municípios e demais
entidades de Direito Público Interno;

XIII -- os processos incidentes promovidos e julgados nos
mesmos autos da ação principal, SOlVO os casos previstos nesta
lei;

XIV -- os pedidos de concordatas e falências.

SEÇÃO IV

Da Base (te Cdlculo

Art. 102 - Observado o limite mínimo de 10% (dez por
cento) da UPFMG e o máximo de 3 (três) TJPFMG, a taxa será
calculada como se segue:

1 - no ingresso em juÍZí(, O(. flO proposilU'0 de ivcOflVeflÇaO,
sobre o valor da causa:	-

a) valor até 50 (cinqüenta) UPFMG ---- - 0,5% (meio por
cento);

h) sobre a parcela excedente dc 50 (cinqüenta) UPFMG
até 200 (duzentos) UPFMG --• mais 0,3 1/,) (três décimos por cento);

e) sobre a parcela excedente de 200 ( duzentas) UPFMG
mais 0,1% (um décimo por cento):
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II - nas causas inestimáveis ou em processo acessório
10% (dez por cento) da UPFMG.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, tomar-se-á
em consideração o valor da UPFMG prevista no art. 224, desta lei,
vigente no exercício (lo ajuizamnento do feito.

Art. 103 Nos casos abaixo especificados, a taxa será
cobrada nas seguintes bases, observado o disposto nas alíneas
"a", "b" e "e" do inciso 1, do artigo anterior:

1 - embargos (te terceiros - sobre o valor da coisa seqües-
trada, penhorada ou arrestada;

II - precatórias procedentes de outro Estado - sobre o
valor delas Constante ou, à falta dc valor, pelo mínimo.

Parágrafo único - Nos inventários, arrolamentos e desquites,
será cobrada a taxa fixa de 50 1/o (cinqüenta por cento) da UPFMG
vigente no exercício do ajuizamento (lo feito.

Art. 104 - Nos mandados de segurança, a taxa será recebida
do impetrante como depósito e recolhida à Caixa Econômica
Estadual, juntamente com as custas, à disposição do Juiz, somente
sendo convertida em renda ordinária, se o mandado for, a final,
denegado.

SEÇÃO V

Dos Contribuintes

Art. 105 - Contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa física
ou jurídica que propuser, em qualquer Juízo ou Tribunal, a ação
ou processo judicial, contencioso ou administrativo, ordinário, es-
pecial ou acessório.

SEÇÃO VI

Da Forma de Pagamento

Art. 106 - A Taxa Judiciária será recolhida em estabeleci-
mento bancário autorizado ou repartição arrecadadora, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda.
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SEÇÃO VII

Dos Prazos de Pagamento

Art. 107 --- A T axa Judiciária será recolhida

1	de ordinário, antes da distribuição do feito ou de des-
pacho tio pedido inicial ou (Ia reconvenção;

II - nos inventários, arrolamentos e desquites por mútuo
consentimento, a final, juntaiacnle com a conta de custas;

III nas ações l)i'OpOSt&iS por beneficiário da Justiça gra-
tuita ou pela União, Estados, Municípios e demais entidades de
Direito Público Interno, a final, pelo réu, se vencido mesmo em
parte.

SEÇÃO VIII

1)0 Fiscalização

Art. 108 - A fiscalização da taxa, cio autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, coiiipete, de Oi'(lifláriO, aos fun-
cionários da Fazenda Estadual e, especialmente, aos advogados do
Estado e representantes da Fazenda, nas respectivas comarcas.

Art. 109 - Nenhum .Juiz ou Tribunal poderá despachar
petições iniciais ou reconvenção, (lar andamento ou proferir senten-
ça cru autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem que deles conste o
respectivo pagamento.

Art . 110 -- Nenhum serventuário da Justiça poderá distri-
buir papéis, tirar mandados iniciais, dar andamento a reconvenções
ou fazer conclusões dc autos para sentença definitiva ou interlo-
cutória cm autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem que a mesma
esteja paga.

Art . 111 --- O relator (lo feito, ciii segunda instância, quando
lhe for presente algum processo em que a taxa devida não tenha
sido paga, providenciará, antes de qualquer outra diligência e
da revisão para julgamento, no sentido de fazer efetivo o pagamento.

SEÇÃO IX

Das Penalidades

Art. 112 - Apurando-se falta de recolhimento ou pagamento
insuficiente da taxa, a importância devida será cobrada com acrés-
cimo da multa de 100% (cern por cento), juntamente com a conta
de custas.
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CAPITULO IV

Da Taxa de Segurança Pública

SEÇÃO 1

Da Incidência

Art. 113 -- A Taxa de Segurança Pública é devida pela
utilização de serviços específicos e divisíveis, prestados pelo Estado,
cm órgãos de sua administração ou colocados à disposição de pessoas
físicas ou jurídicas, cujas atividades exijam tio Poder Público
estadual permanente vigilância policial ou administrativa, visando
à preservação da segurança, tranqüilidade, ordem, costumes e
garantias oferecidas ao direito de propriedade.

SEÇÃO II

Das Isenções

Art. 114	São isentos da Taxa de Segurança Pública os
atos e documentos relativos:

1 --- às finalidades escolares, militares ou eleitorais;
II - à vida funcional (los servidores do Estado;
III - aos interesses de entidades (te assistência social, de

beneficência, (te educação ou de cultura, devidamente reconhecidas,
observados os requisitos previstos em Regulamento;

IV aos antecedentes políticos, para fins de emprego ou
profissão, quando o interessado for comprovadarnente carente de
recursos;

V --- á situação e residência de viúvas e pensionistas da
previdência social, que perante esta (levam produzir tal prova;

VI - às promoções (te caráter recreativo, desde que o total
da renda seja destinado a instituições de caridade, devidamente
reconhecidas;

VII aos estabelecimentos de interesse turístico, assim
considerados pelos órgãos competentes do Estado, desde que regis-
trados na Empresa Brasileira (te Turismo -- EMBRATUR;

VIII - ao funcionamento e às atividades desenvolvidas por
grêmios e diretórios estudantis de qualquer nível;

IX - ao funcionamento de estabelecimentos de exibição de
películas cinematográficas e teatral;



- 330 -

X - ao interesses (Ia União, Estados, Municípios e demais
pessoas jurídicas de Direito Público Interno;

XI -- aos interesses (los partidos políticos e de templos de
qualquer culto;

XII - --às viagens ao exterior destinadas à participação em
congresso ou conferência internacionais, e tainl)ém fiOS casos de
bolsas de estudos concedidas por entidades educacionais ou repre-
sentações de outros países OU, ainda, qUari(lo a viagem ao exterior
seja a serviço da Uaião. Estado, Município e demais pessoas de
Direito Público Interno.

SEÇÃO III

Da Alíquoia e da Base de Cóleiilo

Art. 115 A Taxa (te Segurança Pública leiii por base de
cálculo o valor da UPFMG prevista no art. 224, (lesta lei, vigente
no exercício (Ia ocorrência do fato gerador, e será cobrada de
acordo com as alíquotas constantes da Tabela "1)", anexa à presente
lei.

Parágrafo único - Nos casos em que a taxa seja exigida
anualmente, será calculada proporcionalmente aos meses restantes,
quando o início da atividade tributável não coincidir com o do
ano civil, incluindo-se. to(lavia, o mês em que começou a ser
exercida.

SEÇÃO IV

Dos (1ontiilniinles

Art. 116 --- Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é
toda pessoa física ou jurídica, que l)ro1no\ i ou se beneficie de
quaisquer atividades previstas e enumeradas na Tabela "1)", anexa
à presente lei.

Parágrafo único -- A taxa prevista no item n. I 12 (Ia Tabela
"D", será exigida nos municípios abrangidos pelo sistema dc pre-
venção e extinção de iticêfl(liOS, na forma que dispuser o Regu-
lamento.

SEÇÃO V

Da Forma de Pagamento

Art. 117 - A Taxa de Segurança Pública será recolhida
em estabelecimento bancário autorizado ou repartição arrecadadora,
a critério (ia Secretaria de Estado da Fazenda.
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SEÇÃO VI

Dos Prazos de Pagamento

Art. 118 -- A Taxa de Segurança Pública será exigida:

1 - (te ordinário, antes da prática do ato ou (Ia assinatura
do documento;

II - para renovação

a) quando a taxa foi' devida por mês, até o 10. (décimo)
(lia do período objeto da renovação;

h) quando a taxa loi' anual, até 31 (trinta e um) de março
cio exercício objeto da renovação.

Parágrafo único --- Em se [ralando da incidência relativa ao
serviço (te prevenção e extinção (te incêndio, prevista no item 12
e seus subitens da Tabela "1)", a Taxa será exigida até o dia 30
de junho do ano seguinte ao da ocorrência (lo fato gerador,

SEÇÃO VII

1)a Fiscalização

Art. 119 - A fiscalização e a exigência da Taxa de Segurança
Pública competem aos funcionários da Fazenda Estadual, às auto-
ridades policiais e às autoridades administrativas, na fornia do
Regulamento,

SEÇÃO VIII

Das Penalidades

ArL. 120 A falta (le pagamento da Taxa de Segurança
Pública, assim como o seu pagamento insuficiente ou intempestivo,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades, calculadas sobre ovalor da taxa devida:

1 - havendo espontaneidade no recolhiIn(nto (lo principal
e acessórios:

a) 3% (três por cento), se recolhido o débito integral,
dentro de 15 (quinze) dias, contados cio término do prazo previsto
para o recolhimento tempestivo;
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b) 7 1/,, (sete por cento), se recolhido depois de 15 (quinze)
e até 30 (trinta) (lias, contados cio término cio prazo previsto para o
recolhimento tempestivo

e) 15 1/c (quinze por cento), se iceolinolo depois de 30
(trinta) e até 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo
previsto para o recolhimento tempestivo;

d) 25% (vinte e cinco por cento), se recolhido depois de
60 (sessenta) e até 90 (noventa) (lias, COflta(IOS do término do
prazo previsto para o recolhimento tempestivo;

e) 30 1/,, (trinta por ciii [o), se recolhido depois (te 90 (no-
venta) dias, contados oh) término do prazo previsto para o recolhi-
mento tempestivo;

II	havendo ação fiscal, 100	(cem por cento) sobre o
valor da taxa, observadas as seguintes reduções

a) à metade de seu valor, quando o recolhimento ocorrer
dentro de 30 (trinta) (lias, a contar (ia (lata (lo recebimento da
notificação;

b) a 70 14 (setenta por cento) ole seu valor, quando decor-
ridos mais de 30 (trinta) (lias do recebimento cia notificação, e o
recolhimento se fizer dentro <to prazo de recurso ao Conselho de
Contribuintes, se não revel o notificado;

e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, se paga até
60 (sessenta) (lias a Contar do recebimento da notificação, quando
revel o notificado.

TITULO V

Da Contribuição de Melhoria

CAPITULO 1

Da Incidência

Art. 121 -- A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador
o acréscimo (lo valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas
direta ou indiretamente por obras públicas, observadas as normas
da legislação federal específica e de conformidade com o Regu-
lamento.
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CAPÍTULO II

Da Não Incidência

Art. 122	A Contribuição de Melhoria não incide sobre a
valorização dos imóveis que constituam patrimônio

1	da União, Estados, Municípios e demais pessoas jurídicas
de Direito Público Interno;

II	de partidos políticos;
III de templos de qualquer culto;
IV de instituições de educação e assistência social devida-

mente reconhecidas, observados os requisitos p revistos em Regu-lamento.

CAPÍTULO III

Do Lançamento e (1(1 Cobrança

Art. 123 - O R egulanlent() firá OS critérios, os limites e
as formas de lançamento e cobrança da Contribuição (te Melhoria
a ser exigida de cada proprietário ole imóvel, para fazer face ao
custo ole obras públicas dc que decorra valorização imobiliária,
tendo como limite total a despesa realizada e, como limite indi-
vidual, o acréscimo (te valor que ola obra resultar para cada imóvel
beneficiado.

CAPITULO IV

Dos Contribuintes e Responsáveis

SEÇÃO 1

Dos Contribuintes

Art. 124 -- A Contribuição de Melhoria será cobrada do
prop'ietário oiço imóvel ao tempo de seu lançamento, situado na área
beneficiada direta ou indiretamente pela obra.

1.0	Nos casos de enfiteuse, a Contribuição) (te Melhoria
será cobrada do enfiteuta.

§ 2. -- Os bens indivisos serão considerados como perten-
centes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito
de exigir dos condôminos as parcelas que lhes couberem.
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SEÇÃO II

Dos Responsáveis

Art. 125 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento
da contribuição os adquirentes e sucessores, a qualquer titulo, do
domínio do imóvel.

CAPITULO V

Das Penalidades

Art. 126 O atraso no pagamento da contribuição fixada
no lançamento sujeitará o contribuinte ou re;ponsável à multa de
3 1/,, (três por cento) por mês de atraso, até o limite de 100% (cem
por cento).

TITULO VI

Da Correção Monetária

Art. 127 - Os débitos decorrentes do não recolhimento de
tributos no prazo legal, terão seu valor corrigido em função da
variação do poder aquisitivo da moeda, segundo coeficientes fixados
pelo órgão federal competente e adot q dos para correção dos débitos
fiscais federais.

Art. 128 -- A Correção Monetária será efetuada com base
na tabela em vigor na data cia efetiva liquidação do débito, consi-
derando-se termo inicial o trimestre civil seguinte ao em que houver
expirado o prazo normal para o recolhimento cio tributo.

Parágrafo único --- A correção abrangerá o período em que
a cobrança esteja suspensa p01 impugnação administrativa ou ju-
dicial, bem como o da tramitação (Te recurso em processo de
consulta.

Art. 129 ----A Correção MonetárIa só não será aplicada:

1 --- a partir da (lata em que o sujeito passivo garanta o
pagamento do débito, através de depósito administrativo do valor
relativo à exigência fiscal na forma fixada em Regulamento:

II --- sobre o valor de penalidades isoladas referente ,; ao
descumprimento de obrigações acessórias.

Parágrafo único - O depósito parcial do débito só suspen-
derá a correção em relação à parcela efetivamente depositada.
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Art. 130 -- A Correção Monetária (lOS débitos fiscais do
falido será feita até a data da sentença declaratória da falência,
ficando suspensa por um ano, a partir dessa data (Decreto-lei
Federal n. 9 858, de 11 dc setembro de 1969)

§ 1. - Se esses débitos não forem l iquidados até 30 (trinta)dias após O tél'lflifl() do prazo previsto neste artigo, a Correção
Monetária será calculada até a data do pagamento, incluindo o
período em que esteve suspensa.

2. -- O pedido de concordata suspensiva não interferirá
na fluência dos prazos fixados neste artigo.

LIVRO SEGUNDO

Do Processo Tributário	Admijmis/ratjt,o e cio Administração
Tributária

TITULO 1

Do Processo Tributcjrjo,1(jJ,iiJjjstJ.otiVo

CAPITULO 1

Das Disposições Gerais

Art. 131 - O Processo Tributário-Administrativo (PTA),
forma-se na repartição fiscal competente, flle(liaflle autuação dos
documentos necessários à apuração (Ia liquidez e certeza de crédito
tributário fi() ren,luliriii(nte recolhido, Organizando-se à semelhança
de autos forenses, com folhas devidamente numeradas e rubricadas.

Art . 132 -- O pedido (le isenção ((II restituição de tributo
OU penalidades, a consulta e o pedido de regime especial formulado
pelo contribuinte são autuados i gualmenfe ema forma de ProcessoTributário-Administrativo (PTA)

Art . 133 - Quanto ao piocedimenlo contencioso, o ProcessoTribu tário-Administrativo desenvolve-se, o rdinariamente, Cm (luas
instâncias organizadas na forma desta lei, para instrução, apreciação
e julgamento (Ias questões surgidas entre os contribuintes e a Fa-
zenda Estadual, relativamente à interpretação e aplicação da legis-
lação tributária.

Parágrafo Único ---- A instância administrativa começa pela
instauração do procedimento contencioso tributário ) e termina coma decisão irrecorr jvel exarada no processo, o decurso de prazo para
recurso ou a afetação do caso ao Poder Judiciário.
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Art. 134 É garantida ao contribuinte ampla defesa na
esfera administrativa, aduzida por escrito e acompanhada de todas
as provas que tiver, desde que produzidas na forma e prazos
legais.

Art. 135	A errônea denominação dada à defesa ou recurso
não prejudicará a parte, salvo hipótese de má fé.

Art. 136 - A intervenção do contribuinte no Processo
Tributário-Administrativo far-se-á pessoalmente, ou por seus repre-
sentantes legais na forma em que dispuser a Lei Processual Civil,
ou por intermédio de procurador que seja advogado ou estagiário,
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Biusil, munidos
de instrumentos (te mandato regularmente outorgado.

Art. 137 A instrução do processo compete às Repartições
Fazendárias sob a supervisão e orientação) (Ia Diretoria da Receita
Estadual.

Art. 138 - Os prazos processuais serão contínuos, excluin-
do-se na contagem o (lia do inicio e incluindo-se o dia do venci-
mento.

§ 1.9 Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.

§ 2. - Se a intimação efetivar-se em dia anterior ao de
ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, ou numa sexta-
-feira, o prazo só começará a ser contado no primeiro dia de ex-
pediente normal que se seguir.

Art. 139 - A inobservância dos prazos destinados à ins-
trução, movimentação e julgamento de processos responsabilizará
disciplinarmente o funcionário culpado, mas não acarretará a nuli-
dade do procedimento fiscal.

Art. 140 - Na hipótese (te erro ou ignorância escusáveis do
contribuinte ou responsável, ou em virtude de condições peculiares
a determinada região (lo território (Ia entidade tributante, a apre-
sentação de petição à autoridade fazen(lária incompetente, desde
que dentro do prazo legal, não importará cm perempção ou
caducidade.

Parágrafo único - O funcionário certificará obrigatoriamente
e com clareza, na petição, a (lata em que a recebeu, providenciando,
até o (lia útil imediato, a sua entrega à repartição competente, sob
pena de responsabilidade.

Art. 141 -- Não é licito ao sujeito passivo (Ia obrigação
tributária principal ou acessória dificultar ou impossibilitar, por
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qualquer meio, a entrega de documentos que interessem à instauração
e andamento do Processo Tributário-Administrativo, ou recusar-se
a recebê-los.

Art. 142 - Não se incluem na competência dos órgãos
julgadores:

1	a declaração de inconstitucionalidade ou a negativa de
aplicação de ato normativo;

II - a aplicação da eqüidade.

Ari. 143 - As ações propostas contra a Fazenda Estadual,
sobre matéria tributária, inclusive mandados de segurança contra
atos de autoridades estaduais, preju(licarão, necessariamente, o
j ulgamento dos respectivos processos tributários_admjnjstm-ativos

Parágrafo único Na ocorrência (lo disposto no artigo, os
autos ou peça fiscal serão remetidos, com a máxima urgência, e
independentemente (te requisição, ao Procurador Fiscal do Estado
para exame, orientação e instrução da defesa cabível, importando
esta em solução final do caso na instância administrativa, com
referência à questão discutida em juízo.

Art . 144 -- Constatada no Processo Tributário-Administrativo
a ocorrência (te crime (te sonegação fiscal, os elementos comproha-
tórios da infração penal serão remetidos pelo Procurador Fiscal
do Estado ao Ministério Público, para o procedimento criminal
cabível, indepen(lente,imentc da eXec(lÇão ) cio Crédito) tributárioapurado.

Art. 145 -- Nenhum processo por infração à legislação tri-
butária será arquivado senão após decisão final Proferida na órbita
administrativa, nem sobrestado, salvo caso previsto em lei.

CAPÍTULO 11

Das Instâncias de Julqamen/o

SEÇÃO 1

Dos Juntas de Revisão Fiscal

Art. 146	As questões surgidas na fase contenciosa dos
Processos trihutáriosa(lmjIjnjstrativos serão julgadas, em	primeira
instância, pela Junta de Revisão Fiscal da Diretoria (Ia Receita
Estadual ou pelas Juntas Regionais de Revisão Fiscal, das Superin-
tendências Regionais ou Metropolitana (Ia Fazenda, no limite de
suas competências, estabelecido em decreto do Podem- Executivo.
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Parágrafo único - Fica ressalvada ao Poder Executivo, a
faculdade de, através de decreto, atribuir a outros órgãos da Fa-
zenda Estadual, a competência prevista no capul deste artigo.

Art. 147 A Junta de Revisão Fiscal e as Juntas Regionais
de Revisão Fiscal poderão ser divididas em turmas de julgamento,
com a composição estabelecida em decreto.

SEÇ ÃO II

Do Conselho de Contribuintes

Art. 148 -- Na segunda in';tneia administrativa, o julgamento
do processo, em grau de recurso, compete ao Conselho de Contri-
buintes do Estado de Minas Gerais.

Art. 149 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de 8
(oito) membros efetivos e igual número (te suplentes, nomeados
pelo Governador do Estado, para um mandato (te 2 (dois) anos,
que poderá sei- renovado, observada a representação paritária.

§ 1.0 Os representantes dos contribuintes e respectivos
suplentes serão indicados pela Associação Comercial de Minas,
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais e Federação da Agricultura
cio Estado de Minas Gerais, cabendo a cada entidade um represen-
tante e um suplente.

§ 2.1 - Os representantes da Fazenda Estadual e respectivos
suplentes são indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda, dentre
funcionários da ativa que se houverem distinguido no exercício de
atribuições relativas à aplicação da legislação tributária estadual.

§ 3 o - Será havida como renúncia tácita ao mandato a
falta de comparecimento (te qualquer membro do Conselho a 3
(três) sessões consecutivas, sem causa justificada perante o Presi-
dente, que fará a devida comunicação à autoridade competente.

§ 4. Perde a qualidade de membro do Conselho de
Contribuintes o representante (Ia Fazenda Estadual que se licenciar
para tratar de interesses particulares, aposentar-se, exonerar-se ou
for demitido (te seu cargo efetivo durante o mandato.

Art. 150 O Governador (1(1 Estado designará, para o período
de 1 (um) ano, o Presidente e o 'Vice-Presidente do Conselho de
Contribuintes e de suas Câmaras.

Parágrafo único Quando a designação (lo Presidente recair
cm membro de uma representação, a Vice-Presidência será exercida
por Conselheiro da outra.

- 339 -

Art. 151 -- O Conselho de Contribuintes é dividido em duas
Câmaras, assegurada a composição paritária.

§ 1.0 - Sempre que a necessidade dos serviços o exigir,
poderão ser criadas novas Câmaras, à vista de representação fun-
damentada do Presidente do Conselho, dirigida ao Secretário de
Estado da Fazenda.

§ 2. -	As Câmaras terão igual competência.
Art. 152 ---- As Câmaras suplementares serão instaladas me-

diante convocação de membros suplentes, podendo ser nomeados
novos membros em grupo (te 8 (oito) na forma estabelecida nesta
lei.

Nomeados novos membros, seus mandatos terminarão
juntamente com os dos demais Conselheiros.

§ 2.0	As Câmaras (te que trata o artigo terão duração
limitada ao término (lo mandato dos respectivos membros, prorro-
gável, se necessário.

Art . 153 - Cada Câmara é composta (te 4 (quatro) membros,
sendo 2 (dois) representantes dos contribuintes e 2 (dois) funcio-
nários públicos.

§ 1. Presidem  Primeira e a Segunda Câmaras, respecti-
vamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho, sendo que
a designação para o exercício dessas atribuições, nas Câmaras
Suplementares, recairá, alternadamentc' em um membro (te cada
representação.

§ 2. A divergência entre as Câmaras, quanto à aplicação
(la legislação tributária, será resolvida pelo Conselho em sua com-
posição plena, sol) a presidência do Presidente do Conselho.

§ 3•o - As Câmarss decidem por acórdão, salvo expressa
disposição de regulamento e só funcionam quando presente a maioria
de seus membros.

Ai-t. 154 - O Prcsi(l('nt' do Conselho ou de cada Câmara,
quanto aos julgamentos nos respectivos órgãos, tem, além do voto
ordinário, O (te qualidade, no caso de empate.

Art. 155 O Conselho de Contribuintes organizará seu
Regimento Totem-no, que, homologado pelo Secretário (te Estado (la
Fazenda, será publicado por decreto do Poder Executivo.

§ 1.0	O Regimento Interno estabelecerá a organização e as
atribuições da Secretaria do Conselho de Contribuintes.

§ 2. --- (Vetado)
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§ 39 - As sessões das demais Câmaras serão secretariadas
por funcionários designados pelo Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 156 - A Assistência da Fazenda, junto ao Conselho
de Contribuintes, será exercida pelo Procurador Fiscal do Estado
ou por Advogado da Fazenda que designar.

Art. 157 Os membros do Conselho, os assistentes da
Fazenda e os secretários continuam a ser remunerados por sessão
a que comparecerem, na forma e condições estabelecidas por decreto
do Poder Executivo, em atendimento à necessidade e interesse dos
serviços.

CAPÍTULO III

Do Processo em Primeira ijislóncia

SEÇÃO 1

Do Inicio do Procedimento Contencioso

Art. 158 - O procedimento contencioso tributário instaura-se,
na órbita administrativa, por:

1 - reclamação, por escrito, do contribuinte ou seu repre-
sentante legal, contra lançamento de crédito tributário, decorrente de:

a) Auto de Infração;
h) Notificação Fiscal;
II - pedido de reconhecimento de isenção ou de restituição

de crédito tributário, quando da competência do órgão julgador.
Art. 159 - O Auto de Infração e a Notificação Fiscal serão

lavrados ou expedidos na forma do Regulamento, que conterá os
requisitos essenciais de sua validade.

Art. 160 - O sujeito passivo será intimado da lavratura do
Auto de Infração ou Notificação Fiscal:

1 -- pessoalmente, mediante entrega de cópia do Auto ou
da Notificação, contra recibo nos respectivos originais, pelo próprio
sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II - por via postal, com aviso de recepção (AR), quando, a
critério do autor do procedimento fiscal, tiver havido obstáculo à
intimação na forma do inciso anterior;

III - por edital publicado no órgão de Imprensa Oficial do
Estado, por estar o intimado ausente do território do Estado, ou
em local ignorado, incerto ou inacessível.
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§ 1. - A assinaira e o recebimento (Ia peça fiscal não
importarão em confissão da infração arguida.

§ 2. -- As incorreções ou omissões da peça fiscal não
acarretarão a sua nulidade, quando dela constarem elementos su-
ficientes para determinai com segurança a natureza da infração e
a pessoa do infrator ou responsável.

§ 3. - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais,
a notificação ou Outro documento fiscal, emitido por processamento
eletrônico.

§ 40 - Omitida a assinatura ou a data no aviso de recepção
(AR), considera-se feita a intimação 10 (dez) (lias após a entrega
da documentação fiscal à agência postal.

SEÇÃO II

Da Defesa

Art. 161 - Dentro de 30 (trinta) (lias, contados da data
da intimnaçijo do Auto de Infração ou Notificação Fiscal, na forma
do artigo anterior, poderá o contribuinte ou seu representante legal
apresentar defesa administrativa na forma de reclamação, com efeito
Suspensivo.

§ 1. - A petição de defesa será entregue à Repartição
Fazen(lárja do domicílio do contribuinte, entendendo-se como tal
o lugar em que se localizar o cstabc1ecirneito relacionado com os
latos que deram origem ao procedimento fiscal.

§ 2.1 - Na hipótese de apreensão de mercadorias, quando
o autuado não for inscrito no Cadastro de Contribuintes, a defesa
será entregue na Repartição Fazenolária do lugar da situação dos
bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à ação
fiscal.

§ O servidor que receber a petição de defesa certi-
ficará, obrigatoriamente no próprio instrumento e com clareza, a
(lata do recebimento.

Art. 162 - Na contagem olo prazo do artigo anterior, con-
siderar-se-á a data da efetiva entrada (Ia defesa na repartição en-
carregada de seu recebimento.

Art. 163 - Na defesa, o contribuinte alegará, de uma só
vez e por escrito, toda a matéria que entender útij, indicando ou
requerendo as provas que pretenda produzir e juntando desde logo
as que constarem de documentos.

um
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Parágrafo único - No caso de impugnação parcial da exi-
gência, a defesa apenas produzirá os efeitos regulares, se o contri-
buinte ou responsável promover o recolhimento da importância que
entender devida até o término do respectivo prazo.

SEÇÃO III

Da instrução Processual

Art. 164 Apresentada defesa administrativa contra o
procedimento fiscal, a repartição ou o funcionário que a receber
providenciará, até o (lia útil seguinte, o seu rápido encaminhamento
à autoridade instrutora da respectiva jurisdição, que ordenará sua
juntada ao processo com os documentos que a acompanharem.

Art. 165 - Ao funcionário de quem emanou o ato impugnado
dar-se-á imediata vista dos autos para oferecimento de réplica no
prazo de 5 (cinco) dias, juntando prova ou requerendo sua
produção.

§ 1.' - O oferecimento de réplica, que será apresentada
em 2 (duas) vias, poderá também ser cometido a outro funcionário
fiscal, sempre que necessária tal providência, a critério da Repar-
tição Fazendária competente.

§ 2. --- O contribuinte terá vista ao processo, no recinto
da repartição, nos 5 (cinco) (lias seguintes à réplica prevista neste
artigo, mediante intimação pessoal ou convocação postal com "AR".

§ 3 1' - Havendo advogado constituído, será ele intimado
por via postal.

Art. 166 - Atendido o disposto no artigo anterior e seus
parágrafos, os autos serão conclusos à autoridade instrutora que,
se julgar necessário, poderá ordenar diligências, que se realizarão
dentro do prazo de 10 (dez) dias, prorrogável até o termo final do
período previsto no parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo único - A instrução do processo tributário, no
âmbito da Repartição Fazendária competente, deverá ter seu tér-
mino, no máximo dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data
do ato que lhe (leu origem.

	

Art. 167	Terminada a instrução do processo, os autos
serão imediatamente encaminhados ao órgão julgador.
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SEÇÃO IV

Do Revelia e da Intempestividade

Art. 168 Findo o prazo de 30 (trinta) dias da intimação
ao contribuinte ou responsável, sem pagamento do débito nem
apresentação de defesa, o funcionário responsável, nos 10 (dez)
dias subseqüentes, é obrigado a providenciar:

1 - certidão do não recolhimento do débito e da inexistência
de defesa;

II	lavratura do termo de revelia e instrução definitiva
do processo;

III - apresentação dos autos à autoridade competente, para
os fins de direito.

Parágrafo Único - A revelia (vetado) importa em reconhe-
cimento (vetado), cabendo à autoridade competente a aprovação,
ou não, do débito.

Art. 169 —Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo
anterior, aos casos de pedido de parcelamento ou relevação de
multa indeferido OU não cumprido em que haja manifesto reconhe-
cimento do débito, ainda que tenha havido reclamação ou recurso.

Art. 170 - A defesa ou o recurso apresentado fora do
prazo legal não terá efeito suspensivo, Podendo a autoridade que
indeferir a respectiva petição, se for conveniente à Fazenda Es-
tadual e houver recurso da parte, autuá-la cm separado, juntando-lhe
certidão das datas (te intimação ao contribuinte e de sua entrega
na Repartição Fiscal.

SEÇÃO V

Da Decisão

Art. 171 - Recebidos e registrados na repartição própria,
depois (te feita a necessária correição no prazo regulamentar, os
autos serão distribuídos aos assessores de tributação.

Parágrafo Único - Os assessores de tributação emitirão pa-
recer conclusivo, redigido de forma sucinta e clara, com determi-
nação precisa do objeto do processo e dos pontos em que se
manifestou a divergência, submetendo-o à apreciação da autoridade
judicante, dentro de 10 (dez) (lias, ou no prazo de 5 (cinco) dias,
se nos autos constar nota de urgência ou se tratar de questão
idêntica a uma série de casos iguais.
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Art. 172 - A decisão de primeira instância, proferida em
5 (cinco) (lias contados do recebimento dos autos, ou dentro de
10 (dez) dias, nos casos mais complexos, resolverá as questões
suscitadas no processo e concluirá pela procedência ou improce-
dência, total ou parcial, do lançamento do crédito tributário ou do
pedido do contribuinte, definindo, expressainente, desde logo, num
e noutro caso, OS seus efeitos e determinando a intimação das partes,
a ser feita nos termos do artigo seguinte.

§ 1.0 - O órgão julgador formará o seu convencimento
atendendo aos fatos e circunstâncias extraídos do processo, às
alegações constantes dos autos e á apreciação (Ia prova.

§ 2. Se julgar OS elementos constantes do processo
insuficientes para decidir, o órgão judicante poderá exarar despacho
interlocutório, no prazo referido no capui do artigo, baixando os
autos em diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez)
dias.

§ 3•9 - Contra despacho interlocutório não caberá recurso.
§ 4. - Suscitada questão de alta indagação que não possi-

bilite julgamento dentro do prazo legal, ou ocorrendo divergência
entre autoridades julgadoras, pode o processo ser levado à aprecia-
ção do titular da Diretoria (la Receita Estadual, que o devolverá
com a solução cabível.

Art. 173 - A intimação às partes da decisão de primeira
instância, será feita obedecendo-se ao disposto no art. 160 e incisos.

Parágrafo único -	(Vetado)

SEÇÃO VI

Do Processo de Isenção e de Restituição

Art. 174 - A concessão de isenção ou restituição de tributo
ou penalidade dependerá de requerimento instruído de acordo com
as exigências legais e regulamentares (te cada caso, contendo:

1 - qualificação do requerente;
II - indicação do dispositivo legal em que se ampara o

pedido e prova de nele estar enquadrado;
III - certidão negativa de débito para com a Fazenda

Estadual.
Art. 175 - Nos casos (te pedido de isenção e restituição

de tributo ou penalidade, proceder-se-á, no que for aplicável, de
acordo com o disposto nas seções anteriores.
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CAPITULO IV

Dos Recursos Contra Decisões de Primeira Instância

SEÇÃO 1

Do Recurso Voluntário

Art. 176 --- Das decisões (lo órgão julgador de primeira
instância administrativa contrárias ao contribuinte, caberá recurso
voluntário, com efeito suspensivo para o Conselho de Contribuintes
(10 Estado.

Art. 177 O recurso será interposto por petição escrita,
dirigida e entregue à repartição julgadora, dentro (lo prazo de 30
(trinta) (lias, contados da data (Ia intimação (la decisão recorrida,
podendo o recorrente apresentar suas razões ao Conselho de
Contribuintes, na forma e Prazo estabelecidos no seu Regimento
Interno.

§ 1. - No interior do Estado, o recurso poderá ser recebido
pela Repartição Fazendárja do domicílio do contribuinte, a qual,até O (lia útil imediato, p rovidenciará sua urgente entrega ao órgãojulgador.

§ 2." - É vedado, reunir em unia só petição recursos refe-
rentes a mais de uma decisão ou processo, ainda que versando
sobre o mesmo assunto e alcançando o mesmo contribuinte.

SEÇÃO II

Do Recurso de Ofício

Art. 178 O órgão (te primeira instância recorrerá de
Ofício , com efeito suspensivo, ao Conselho de Contribuintes sempre
que, no todo ou em parte:

1 - proferir decisão ('ofltrúrhl à Fazenda Estadual;

II - proferir decisão concessiva de isenção ou restituição
de tributo ou peflali(lade

§ 1." - Será dispensada a interposição do recurso oficial
quando:

1 - a importância pecuniária excluída não exceder do valor
correspondente a 50 (cinqüenta) UPFMG, vigente à data da decisão;
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2	a restituição ou crédito autorizado não exceder do valor
a que se refere o item 1;

3 - a decisão importar em simples reconhecimento da
ocorrência de prescrição OU decadência do direito do Estado de
constituir o crédito tributário;

4 -- o cancelamento OU suspensão da exigência decorrer de
proposta fundamentada do autuante OU notificante, com parecer
favorável (Ia autoridade a que esteja diretamente subordinado;

5 - -- houver nos autos prova de recolhimento do tributo
exigido;

6 o cancelamento do feito fiscal tiver por fundamento
disposição expressa em lei que importe em remissão do crédito
tributário.

§ 2.	O recurso (te ofício será manifestado mediante de-
claração na própria decisão.

§ 3•0 Se for omitido o recurso de ofício, cumpre ao fun-
cionário que tiver (te executar a decisão, representar ao órgão
competente propondo sua interposição ou, se o processo subir com
recurso voluntário, a instância superior tomará conhecimento igual-
mente daquele recurso, como se tivesse sido manifestado

CAPITULO V

Do Pioecsso em Segunda !nS!ÔflCiU

SEÇÃO 1

Do Julgamento

Art . 179 Recebido e iji a tOCOhl( lo o processo na Secretaria
do Conselho de Contribuintes, será, no dia útil seguinte, providen-
ciada a publicação de seu recebimento para os fins estabelecidos
no Regimento Interno, que fixará prazo (te até 10 (dez) dias para
cumprimento das uud i (las (teterminadaS

Art. 180 ---- Cumprido o disposto no artigo anterior ou de-
corrido o prazo fixado no Regimento Interno, o processo será
imediatamente distribuído a um relator que dele terá vista por 5
(cinco) (lias.

§ 1. - Devolvido pelo relator, o plOcOSS(J será incluído na
pauta do julgamento.

§ 2. - - A pauta (te julgamento do Conselho de Contribuintes
será publicada com antecedência mínima de 3 (três) dias da rea-
lização da respectiva sessão.
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Art. 181	Não estando os autos devidamente instruídos,
determinar-se-ão as medidas que forem convenientes, mediante
despacho interlocutório OU conversão do julgamento em diligência.

§ 1. Para ministrarem os esclarecimentos que lhes solicitar
o Conselho, terão as repartições do Estado o prazo (te 10 (dez) dias,
contados da data em que receberem o pedido.

§ 2. Ao contribuinte será (lado o prazo de 10 (dez) dias
para cumprimento (te despacho interlocutório, findo o qual, veri-
ficado o não atendimento, j ulgar-Se-á o recurso de acordo com os
elementos (te prova constantes dos autos.

§ 3. - Salvo ao relator, é faculta(]() a cada Conselheiro,
durante o julgamento, pedir vista do processo, pelo prazo de 3
(três) (lias e ao Presidente, pelo prazo de 5 (cinco) (lias.

Art . 182 - Na omissão da lei Serão observadas as disposições
(lo Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, com relação
á ordem, ao j ulgamento e á intervenção das partes nos processos.

Art. 183 ---- Será permitida a defesa oral perante o Conselho,
na forma (lo Peginiento Interno.

At. 184 - O Conselho de Contribuintes, quando entender
aplicável a eqiiidad e, submeterá 0 processo a julgamento pelo Se-
cretário (te Estado (la Fazenda.

Art. 185 -	Os acórdãos (lO Conselho de Contribuintes serão
lavrados pelo relator no prazo (te 1) (dez) (lias.

§ 1. ---- Vencido o relator, o Presidente designará uni dos
conselheiros, cujo voto tenha sido vencedor, para redigir o acórdão.

§ 2. O acórdão será assinado pelo Presidente, pelo relator
e pelo Assistente da Fazenda Estadual que tiverem funcionado no
julgamento, nele podendo ser lançado voto vencido, se o desejar
Seu autor.

§ 3•9 - Os acórdãos do Conselho serão) encaminhados ao
Órgão (te Imprensa Oficial do Estado, no máximo até 48 (quarenta
e oito) horas após as respectivas assinaturas, para sua publicação.

Art. 186 - A intimação às ])a rtes dos atos, deliberações e
acórdãos do Conselho de Contribuintes far-se-á por publicação no
Órgão de Imprensa Oficial do Estado ou, quando possível, na pessoa
do contribuinte ou (te seu representante legal.
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SEÇÃO II

Dos Recursos Contra Decisões de Segunda Instância

Art. 187	Dos acórdãos do Conselho de Contribuintes são
admissíveis os seguintes recursos:

1	pedido de reconsideração;
II - recurso de revista.
Parágrafo único	As petições serão apresentadas, dentro do

prazo legal, diretamente à Secretaria do Conselho.
Art. 188 O julgamento do pedido (te reconsideração e do

recurso de revista obedece às disposições (Ia seção anterior, no que
forem aplicáveis.

Art. 189 O prazo para interposição dos recursos inicia-se
na data da publicação do acórdão no Órgão da Imprensa Oficial
do Estado, ou na data em que se fizer a intimação pessoal da
parte, por escrito.

SEÇÃO III

1)0 Pedido de Reconsideração

Art. 190 -- Dos acórdãos proferidos pelas Câmaras do Con-
selho (te Contribuintes caberá pedido (te reconsideração, com efeito
suspensivo, desde que verse sobre matéria de fato ou de direito
não apreciada na decisão reconsiderada

§ 1. - O pedido (te reconsideração será manifestado, no
prazo de 10 (dez) dias, para a própria Câmara que proferiu o
acórdão.

§ 2. 1 - A parte contrária será intimada, pessoalmente, por
escrito, ou por publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Estado,
para falar no processo, dentro de prazo igual ao do parágrafo
anterior.

Art. 191 - A Câmara não tomará conhecimento de pedido
de reconsideração que:

1 -- verse sobre matéria de fato ou de direito já apreciada
por ocasião do julgamento anterior, ou insuscetível de modificar o
julgamento da questão, por não ter pertinência com o caso;

II	for interposto pela segunda vez no mesmo processo,
salvo quando a primeira decisão da Câmara tenha versado exclu-
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sivamente sobre preliminar, ou quando interposto pela parte
contrária;

III	for interposto fora do prazo legal.
Parágrafo único	Nos casos deste artigo, a interposição de

pedido de reconsideração não interrompe prazo para recurso de
revista.

SEÇÃO IV

Do Recurso de Revista

Art. 192 -- Caberá recurso (Ir revista quando a decisão da
Câmara divergir de acórdão proferido era outro processo, quanto
à aplicação da legislação tributária.

Art. 193 --- O recurso de revista será apresentado, no prazo
de 10 (dez) dias, diretamente á Secretaria do Conselho.

Art. 194	O Conselho Pleno decidirá sobre o cabimento
e o mérito do recurso de revista.

CAPITULO VI

Dos Processos Especiais

SEÇÃO 1

Do Processo de Consulto

Art. 195 -- É facultado ao contribuinte ou entidades repre-
sentativas de classe de contribuintes, formular consulta escrita ao
órgão próprio da Secretarizj de Estado da Fazenda, sobre aplicação
da legislação tributária, em relação a fato concreto (te seu interesse,
que será completa e exatamente descrito na petição.

Parágrafo único -- Se a matéria versar sobre atos ou fatos
já P rati-Idos e ge radores de tributos, essa circunstância deverá ser
esclarecida na consulta.

Art. 196 - A solução à consulta será dada no prazo de 30
(trinta) (lias, contados da data de sua entrada na repartição com-
petente.

§ 1.0 -- Tratando-se de matéria complexa, o prazo referidono capul do artigo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-
tério da chefia do órgão competente.
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§ 2. - O prazo (leste artigo suspende-se a partir da data
em que forem determinadas quaisquer diligências, recomeçando a
fluir no dia em que tenham sido cumpridas.

Art. 197 Nenhum procedimento fiscal será promovido, cm
relação à espécie consultada, contra contribuinte que proceda em
estrita conformidade com  resposta dada à consulta por ele for-
mulada, nem durante a tramitação inicial desta ou enquanto a
solução não for reformada.

§ 1. - O tributo considerado devido pela solução dada à
consulta será cobrado sem imposição de qualquer penalidade, se
recolhido dentro do prazo de 15 (quinze) (lias, contados da (lata
cm que o consulente tiver ciência da resposta.

§ 2. - A reforma de orientação adotada em solução de
consulta anterior, prevalecerá em relação ao consulente após cien-
tificado este da nova orientação.

§ 3. - A observância pelo consulente (Ia resposta dada à
consulta, enquanto) prevalecer o entendimento nela consubstanciado,
exime o contribuinte de qualquer penalidade e exonera-o (lo paga-
mento do tributo cOflSi(lera(lO não devido no período.

Art . 198 - Não produzirão os efeitos previstos no artigo
anterior as consultas

1 - que sejam meramente pm'otelatorias, assim entendidas
as que versarem sobre disposição claramente expressa na legislação
tributária ou sobre questão de direito já resolvida por decisão
administrativa ou judicial;

II - que não descreverem exata e completamente o fato
que lhes deu origem;

III -- formuladas após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com o fato
de seu objeto, ou após vencido o prazo legal para cumprimento da
obrigação a que se referirem.

Art. 199 -- Da resposta dada à consulta poderá o contri-
buinte recorrer, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze)
(lias, para o Diretor da Receita Estadual.

SEÇÃO II

Dos Regimes Especiais

Art. 2)0) -- Os Regimes Especiais de tributação e OS que
versem sobre emissão, escrituração e dispensa (te documentos fis-
cais, serão processados e concedidos na forma estabelecida em
Regulamento.
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TITULO II

Da Administração Tributária

CAPITULO 1

Da Fiscalização tios Tributos

Art. 201 -_ A fiscalização tributária compete à Secretaria
de Estado da Fazenda, através (los órgãos próprios e, supletivamente,
a seus funcionários, para isto credenciados, bem como às demais
autoridades judiciárias, policiais e administrativas expressamente
nomeadas em lei.

Parágrafo único A autoridade administrativa que proceder
OU presidir quaisquer diligências de fiscalização, lavrará termo
próprio para que se documente o início do procedimento, na forma
e nos prazos estipulados no Regulamento.

Art. 202 Os funcionários fiscais requisitarão o concurso
da Polícia Militar ou Civil, quando vítimas de desacato comprovado
no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação
de medida prevista na legislação tributária, desd e que se configure
fato definido em lei Camilo crime au contravenção

Art. 203 -- Mediante intimação escri ta, são obrigados a
prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham caiu relação aos bens, negócios OU atividades de ter-ceiros:

1 - os contribuintes e todos os que tomarem parte em
operações tributáveis pelo Fisco estadual, es pecialmente as relacio-
nadas com a circulação de mercadorias;

II	os tabeliães, escrivães e demais serventuários da justiça;
III - os servidores públicos do Estado;
IV --as empresas (te transporte e os condutores de veículos

em geral, empregados no transporte mie mercadorias;
V -- OS bancos, as instituições financeiras e os estabeleci-

mentos ole crédito cm geral, observadas rigorosamente as normas
legais pertinentes à matéria;

VI	os síndicos, comissários e inventarimntes
VII - OS leiloeiros, corretores e despachantes oficiais;
VIII - as companhias de armazéns gerais;
IX	as emnpre:(as de íl(lflhinistração (te bens;
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X = todos os que, embora não contribuintes do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias, prestem serviços de industrializa-
ção para comerciantes, industriais e produtores;

XI ----- quaisquer outras entidades ou pessoas em razão (te
seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo Único No caso do inciso V, (leste artigo, a
intimação será sempre antecedida de instauração de Processo Tri-
butário-Administrativo, com a autuação dos documentos indicativos
de sonegação fiscal, a fim de serem apuradas as responsabilidades
tributárias correspondentes (	5. e 6., do art. 38, da Lei Federal
n.° 4.595, de 31 de dezembro (te 1964)

204 ---- Os livros e documentos que envolvam direta
ou indiretamente, matéria de interesse tributário, são de exibição
obrigatória ao Fisco.

Art . 205 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal,
é vedada a divulgação, para fins extrafiscais, por parte da Fazenda
Pública ou (te seus funcionários, (te qualquer informação obtida,
em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos Ou (te terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades.

Art . 206 ------A isenção e a imunidade não desobrigam (10
cumprimento das obrigações acessórias instituídas cm lei e regula-
mento, no interesse da Fazenda Estadual.

CAPITULO II

Das Infrações

Art. 207 ---- Constitui infração toda ação ou omissão volun-
tária ou involuntária, que importe em inobservância, por parte de
pessoa física ou jurídica, (le norma estabelecida por lei, por regu-
lamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo desti-
nados a complementá-los.

1.9 --- - Respondem pela infração

1 - conjunta OU isoladamente, todos os que, de qualquer
forma concorrerem para a sua prática, ou dela se beneficiarem,
ressalvado o disposto no item seguinte;

2 - conjunta ou isoladamente, o proprietário de veículo ou
seu responsável, quando esta decorrer do exercício de atividade
própria do mesmo.
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§ 2. Salvo disposição em contrário, a responsabilidade
Por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.

Art. 208 As infrações ou penalidades decorrentes da nãoobservância de dispositi vos da legislação tributária interpretar-se-ão
de maneira mais favorável ao infrator, em caso de dúvida quanto a:

1 -- capitulaç () legal do fato;
II - natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou natu-

reza ou extensão (te seus efeitos;
III	autoria, imputabilichi de ou punibiliolade;
IV = natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.

penas: Art. 209 - Os infratores serão punidos com as seguintes

1 - multas;

II -- Sujeição a sistemas especiais (te controle e fiscalização;
III -- cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos

em benefício do contribuinte

CAPITULO III

I)(i Denúncia Espo!zt(i!je(l

Art. 210 --- A responsabilidade por infração à obrigação
acessória é exclui(la pela denúncia espontânea acompanhada do
Pagamento do tributo, se devido, de multa (te mora e demais acrés-
cimos legais, ou (lo depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante olo tributo dependa (te apuração.

§ A obrigação acessória é a que tem por objeto as
prestações positivas ou negativas, previstas na legislação tributária
no interesse da arrecadação e (Ia fiscalização do imposto.

§ 2. = Não se c onsidera espontân ('a a denúncia apresentadaapós o início de qualquer procedimento administrativo ou ação
fiscal relacionados co- o período em que foi cometida a infração.

Art. 211 - O requerimento de denúncia espontânea será
Protocolado na Repartição Fazenolárja do domicílio do contribuinte,
na forma e condições previstas em lei e re gulamento, sob pena desua ineficácia.



- 354 -

CAPITULO IV

Do Depósito Administrativo

Art. 212 - É facultado ao contribuinte, durante a trami-
tação do processo, garantir a execUÇO do crédito tributário através
de depósito administrativo do valor impugnado.

§ 1. - Nos casos de impugnação parcial de crédito tribu-
tário, o depósito corresponderá ao valor impugnado, sendo que a
defesa apenas produzirá os efeitos regulares, se o contribuinte ou
responsável promover o recolhimento da importância que entender
devida até o término do respectivo prazo.

§ 2. Para os efeitos (leste artigo, o valor impugnado
compreenderá o tributo, monetariamente corrigido, acrescido das
penalidades cabíveis, no momento da efetivação do depósito.

Art. 213 - O depósito administrativo poderá ser efetuado
em dinheiro ou mediante caução de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro de Minas (ORTM), das modalidades "ao portador" ou
"endossáveis", de prazo igual ou superior a 2 (dois) anos.

Parágrafo único O depósito em dinheiro será efetuado
na Caixa Econômica Estadual, em conta especial, sobre a qual
incidirão juros e correção monetária.

Art. 214 Após decisão irreformável na órbita adminis-
trativa, caso se verifique ser indevido ou excessivo o valor depo-
sitado será este, ou a diferença, devolvido ao sujeito passivo, me-
diante autorização do titular, do órgão competente, a ser fornecida
no prazo de 60 (sessenta) (lias, contados (ia entrada (lo requeri-
m ento na repartição fiscal indicada em Regulamento.

Art. 215 - Na hipótese de decisão definitiva favorável à
Fazenda Pública, o valor depositado ou o produto da venda dos
títulos será convertido em renda ordinária, sem prejuízo da une-
diata execução cio saldo devedor porventura existente.

CAPITULO V

Das Formas Especiais de Pagamento

Art. 216 —Compete ao Secretário de Estado cia Fazenda ou
por delegação deste, aos órgãos julgadores administrativos, mediante
despacho fundamentado, realizar compensação de crédito tributário
com crédito líquido e certo (lo sujeito passivo contra a Fazenda
Estadual.
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Art. 217 -- O Poder Executivo, através de decreto que indi-
cará a autoridade competente, poderá autorizar a realização detransação e COIIcCSS5O de anistia, remissão, moratória, parcelamento
de débitos fiscais e ampliação de prazo de recolhimento de tributo,
observados, relativamente ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias (1CM), as condições gerais definidas em
Convênio.

Art. 218 -- Os créditos do Estado, inscritos em Dívida
Ativa, poderão ser pagos mediante dação de bens imóveis ao Tesouro
do Estado, na forma cm que dispuser o Regulamento.

Parágrafo único - A (lação em pagamento judicial ou ad-ministrativa importa em confissão irretratável da dívida e da res-ponsabilidade, com renúncia a qualquer revisão ou recurso.

CAPITULO VI

Da Certidão Negativa de Débito

casos: Art. 219	A certidão negativa será exigida nos seguintes

1	pedido de restituição
indevidamente;	 de tributo e/ou multas pagas

II - pedido de reconhecimento de isenção;
111 - pedido de incentivos fiscais;
J\T	

transação de qualquer natureza com órgãos públicos
ou autárquicos estaduais;

V - recebimento de crédito decorrente das transações refe-
ridas no inciso anterior;

rural; VI - inscrição Como contribuinte, salvo no caso de produtor

VII -- baixa de inseriçiio como contribuinte;
VIII -- - baixa de registro na Junta Comercial;
IX - obtenção de favores fiscais de qualquer natureza;

tivos. X - transmissão de bens imóveis e de direitos a eles rela-

TITULO III

Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 220 - Ficam revogadas as decisões, orientações, con-
cessões de regimes especiais e quaisquer outros atos administrativos,
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conflitantes com os dispositivos desta lei ou com normas estabele-
cidas em Convênios.

Art. 221 Os órgãos fazendários (lo Estado farão imprimir
e distribuir, sempre que necessário, modelos de declarações e de
documentos, para efeito de fiscalização, lançamento, cobrança, in-
formações e recolhimento de tributos estaduais.

Art. 222 -- As normas processuais previstas nesta lei apli-
car-se-ão, desde logo, aos prOCeSSOS tribuários-administrativos
pendentes.

Art. 223 Para manutenção dos serviços de arrecadação,
fiscalização, registro, controle e distribuição da parcela do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias pertencentes
aos Municípios, o Estado poderá celebrar convênios com estes, se
assim interessar às (luas partes.

Art. 224 As importâncias fixas ou correspondentes a
tributos, multas, a limites para fixação de multas ou a limites de
faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio
de múltiplos e submúltiplos (Ia unidade denominada "Unidade Padrão
Fiscal do Estado de Minas Gerais", a qual figurará na legislação
tributária sob a forma abreviada (Ia UPFMG.

§ 1. - Fica fixado nesta data, para vigência a partir de
1.0 de janeiro de 1976, em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) o
valor da UPFMG.

§ 2.0 A UPFMG será atualizada (Vetado), no final
de cada exercício, para vigorar no exercício seguinte, por Resolu-
ção do Secretário de Estado da Fazenda, mediante utilização dos
coeficientes de correção monetária de créditos tributários, fixados
pela Secretaria de Planejamento (Ia Presidência da República.

§ 39 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, tomar-
-se-á como base sempre o valor original da U1FMG, fixado no
§ 1. <> deste artigo, aplicando-se sobre o mesmo o coeficiente de
correção relativo ao primeiro trimestre de 1976, previsto para o
primeiro trimestre civil (lo exercício no qual terá vigência o valor
corrigido.

§ 4Q -- A UPFMG será única e uniforme em todo o Estado,
para cada ano.

§ 59 - Na fixação da UPFMG serão desprezadas as frações
de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)

Art. 225 - (vetado)
Art. 226	(vetado)
Art. 227 - Fica criada a Taxa de Transferência de Veículos

de Aluguel, transporte de passageiro (táxi), de profissional para
profissional, equivalente a 10% (dez por cento) da Taxa Rodoviária

Única do veículo, cujos recursos ficarão destinados à Fundação
Educacional do Bem-Estar do Menor FEBEM passando a
constituir o Fundo de Transferência (te Veículos de Aluguel.

Art. 228 - -- A Secretaria de Estado (Ia Fazenda proporá
convênio, a ser celebrado com OS demais Estados e com o Distrito
Federal, visando a uni tratamento uniforme para a conceituação
(te operações internas e interestaduais, para efeito (Te aplicação de
alíquotas do [iiiJ)ost() sobre O perações relativas à Circulação deMercadorias

Art. 229 - Eu, hipótese alguma o Fisco proporá a alienaçã&
(lo imóvel residencial do devedor e de sua família, (vetado), cru
se tratando de única propriedade.
artigo Parágrafo único	Observar-se-á, para o cumprimento deste

má fé;	
que o (lél)itO fiscal não tenha resultado de dolo ou

II - que o imóvel residencial preexista à dívida;
III	que o valor do imóvel não supere a 200 (duzentas)UIFMG.
Art. 230	O Poder Executivo regulamentará a presente leino prazo (le 30 (trinta) dias.
Art. 231 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à

Secretaria (le Estado (Ia Fazenda o crédito especial até o limite de
Cr 600 .000,()o (seiscentos mil cruzeiros), destinado a custear as
despesas (te implantação (testa lei, inclusive sua divulgação e pu-
blicação, podendo para tanto anular (lotações do orçamento.

Art. 232 --- Ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei n.v 5.960, de 1. 9 de agosto (te 1972, bem como
a Lei n. 6.056, de 13 de dezembro de 1972, a Lei n. 9 6.592, de
23 (te junho de 1975, a Lei n. 6.595, de 25 (te junho de 1975,
ressalvadas as normas contidas nos arts. 201, 207 e seus parágrafos,
(la. Lei n.° 5.960.

Art. 233 - Esta lei entra em vigor no (lia 30 de dezembro
de 1975.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
(te dezembro (le 1975.

ANTÔNIO AURELÍANO CHAVES DE MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela
João Camilo Penna
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TABELA A

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE RELATIVA A ATOS DE AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS

Base de Cálculo: UPFMG Vigente no Exercício

Por vez,

Classi-	
Dia,

ficação	 Discriminação	 Unidade,	Por	Por
Função, Mês	Ano
Sessão.

1.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

ALVARÁS DE LICENÇA OU SUA RENOVAÇÃO, EXPEDIDOS POR
QUALQUER AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ABERTURA
E FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS:
Drogarias, farmácias, depósitos de drogas, laboratórios, indústrias
farmacêuticas, indústrias de cosméticos e perfumarias, indústrias
veterinárias ou suas filiais ..........................
Casas de artigos dentários e médico-hospitalares, casas de ótica,
gabinetes de raios X, laboratórios de análises clínicas, saunas
Hospitais, clínicas médicas e dentárias ................
Laboratórios de prótese dentária, salões de beleza, de manicure
oupedicure ..................................
Indústrias de produtos alimentícios, de bebidas e substâncias
assemelhadas....................................

Dc

100%

100%
100%

100%

100%

Por vez,
Dia,Classi-	

Unidade,	Por	Porficação	 D i 5 e r i m i n a ç a	 Função,	Mês	Ano
Sessão.

1.6	Indústrias de conservas alimentícias de origem animal ......
1.7	Indústrias químicas de aromatizantes e substâncias conservadoras

2. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL, POR FOLHA

3. INSCRIÇÃO,
3.1	Em concursos para cargos públicos ..................
3.2	De contribuintes por dívida ativa ....................
3.3	No Cadastro de Contribuintes do Estado ................

4. PROCESSO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE
PREÇO E CONVITE), QUANDO DE VALOR SUPERIOR A 10
(DEZ) TJPFMG ................................

5
	

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS DE NOMEAÇÃO DE OFICIAL DE RE-
GISTROS PÚBLICOS, TABELIÃO, ESCRIVÃO JUDICIAL, POR
OFICIO OU CARTÓRIO, QUANDO NÃO REMUNERADOS PELO
ESTADO:

5.1	Nas Comarcas de entrância especial ..................100%	-	-
5.2	Nas demais Comarcas e Distritos de Paz ................50%	-	-



Por vez,
Dia,Classi-	 Unidade,	Por	Porficação	 Discriminação	 Função,	Mês	Ano

Sessão.

6

7

8.
8.1
8.2

9.

10

RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS OU DECLARAÇÃO
ENTREGUE AO FISCO ..........................

TERMOS LAVRADOS EM REPARTIÇÃO PÚBLICA PARA EFEITO
DE FIANÇA, CAUÇÃO, DEPÓSITO E OUTROS FINS, QUANDO
DE INTERESSE DA PARTE ......................

TITULOS DE AQUISIÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS:
Até 100 (cem) hectares ..........................
Por hectare excedente ou fração ....................

FICHA RODOVIÁRIA ACOBERTANDO PRODUTOS OU MERCADO-
RIAS DE OUTROS ESTADOS PARA TRÂNSITO EM TERRITÓRIO
MINEIRO......................................

AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FEITA POR FUNCIONÁRIO FA-
ZENDÁRIO OU JUDICIÁRIO, NAS TRANSMISSÕES INTER-VIVOS
OU POR CAUSA DE MORTE ......................

50% -	-

5% -	-

50% -	-
1% -	-

5%

5%

TABELA B

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE RELATIVA A ATOS DE AUTORIDADES
JUDICIÁRIAS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

Base de Cálculo: UPFMG Vigente no Exercício

Por vez,
Classi-	 Dia
ticação	 Discriminação	 Unidade,	Por	Por

Função,	Mês	Ano
Sessão.

----.	 ------
1. ALVARÁS ......................................5%	-	-

2. RUBRICA DE LIVROS ..........................5%	-	-

3. REGISTRO OU CANCELAMENTO DE REGISTRO ..........4%	-	-

4. POR PROTESTO LAVRADO ..........................2%	-	-

S.	POR ESCRITURA ..................................4%	-	-

6.	POR PROCURAÇÃO LAVRADA ........................3%	-	-

'-á



TABELA C

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE RELATIVA AOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM O
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL

Base de Cálculo: UPFMG Vigente ou Valor da Concessão

1 - Fiscalização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros:
acréscimo ao coeficiente tarifário de 0,001% (um milésimo por cento) da UPFMG a ser cobrado por es-
timativa, levando-se em conta a lotação permitida por viagem, o percurso e a freqüência de viagem.

2 - Criação de linhas de transporte coletivo intermunicipah

- 3% (três por cento) sobre o valor da concessão.

3 - Permissão de linhas de transporte coletivo intermunicipal
2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da concessão, a ser pago na assinatura do contrato.

4 - Transferência de linhas de transporte coletivo intermunicipal:

- 5% (cinco por cento) sobre o valor da concessão.
5 - Mudança de horário, quando a requerimento do respectivo conceSSiOIláI'iO

- 10% (dez por cento) da UPFMG.

6 - Prorrogação do contrato de concessão:
- 1% (um por cento) sobre o valor da concessão.

TABELA D
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DECORRENTE DE ATOS DE

AUTORIDADES POLICIAIS
Base de Cálculo: UPFMG Vigente no Exercício

Classi-	 vez,
Dia,ficação	 Discriminação	 Unidade,	Por	Por

Função, Mês	Ano
Sessão.

1.	PELO REGISTRO E CREDENCIAMENTO EM DIVERSÃO PÚBLICA
OU SUA REVALIDAÇÃO:

	

1.1	Serviço de alto-falante ......................	1.2	Casas, estabelecimentos empresas e locais permanentes de diver-
sões públicas, tais como estádio, ginásio, sala ou salão de audi-
tório de emissora de rádio ou televisão ou semelhantes ......

	

1.3	Clube, associação, agremiação, união, aliança, sociedade e entida-
des arrecadadoras de direitos autorais e seus agentes no Estado

	

1.4	Agente, empresário, agência, firma, entidade ou pessoa que atue
como intermediário credenciado a contratar serviços considerados
atividades de diversões públicas em geral ..............

	1.5	Confederação, federação e liga esportiva ................	1.6	Agência ou agente credenciado de loteria esportiva e casas loté-
ricas, por estabelecimento ........................

	2.	PELO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM EXE-
CUÇÃO MUSICAL PARA DANÇAS E DIVERSÕES EM GERAL:

50%

50%

50%

50%
50%

50%



Por vez,
Dia,

Classi-	 Unidade,	Por	Por
ficação	 DiscriminaçãoFunção,	Mês	Ano

Sessão.

Baile público ou em clube social, com cobrança de ingresso ou
vendade mesa ................................
Baile e vesperal dançante, carnavalescos e "reveilions" em clube
socialou públicos ..............................
Estabelecimentos com pista de dança:
Hotel e motel ................................
Bar, restaurante, churrascaria ......................
Pelo funcionamento de "boite", dancing, cabaré ou estabelecimen-
to semelhante:
De1.' ordem ....................................
De2.' ordem ....................................
De3.' ordem ....................................
De4.' ordem ....................................

2.1

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

	

10%	-	-

	

10%	-	-

	

-	100%	-

	

-.	20%	-

,

	

-	100%	-

	

—	80%

	

-	50%	-
25%	-

3.	PELA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO PÚBLICO, SEM ENTRA-
DA PAGA:

3.1	"Gincana" ou corrida de automóveis ..................200%	-

3.2	Corrida de "Kart" ou motocicletas ......................100%	-

3.3	Corrida de bicicletas ..............................5%	-

Por vez,
Ciassi-	 Dia,
ficação	 Discriminação	 Unidade,	Por	Por

Função,	Mês	Ano
Sessão.

4.	PELA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO PÚBLICO, COM EN-
TRADA PAGA OU CONVITE:

4.1	Corrida de cavalos, por dia ........................4.2	Luta de box, luta livre ou de outro tipo ................4.3	Esportes profissionais, por ingresso:
4.3.1	Na Capital ......................................4.3.2	No Interior ......................................

PELO FUNCIONAMENTO DE JOGOS CARTEADOS PERMITIDOS,
EM CLUBES, ASSOCIAÇÕES OU AINDA EM LOCAIS ONDE SEJA
A ÚNICA ATIVIDADE:

DeClasse A ......................................
De Classe B ......................................
DeClasse C ......................................
DeClasse D ......................................

5

5.1
5.2
5.3
5.4

100%
100%

0,05%
0,02%

CP

400%
200%
100%
50%



100%
100%

100%

30%

20%

100%

Por vez,
Dia,

Cassi- Unidade,	Por	Por
uicção	 D i a cri m i n a ç à 	 Função,	Mês	Ano

Sessão.

6.	VISTORIA TÉCNICO-POLICIAL:

6.1 Pela vistoria inicial, revalidação anual para verificação de condi-
ções de funcionamento ou de segurança de casas, estabelecimentos
ou locais de diversões:

6.1.1
	Em cinemas, clubes, associações e teatros ..............

6.1.2	Em "boite", cabaré, "dancing" e similares ..............
6.1.3 Em estabelecimento ou local que mantenha vitrola, aparelho de

música mecânica com inserção de ficha ou esfera, futebol de mesa,
futebol miniatura e outros aparelhos de diversões, fixos ou ambu-
lantes, sujeitos ou não a alteração de local ..............

6.2
	Pela vistoria (perícia-dano) relacionada com ação privada ou

penal ..........................................
6.3
	Pela expedição de segunda via de laudo de vistoria ........

6.4
	Pela vistoria no sistema de alarme dos estalecimentos de crédito

e instituições financeiras por agência ................

Por vez,
Classi-	 Dia,
ficação	 Discriminaçã	 Unidade,	Por	Poro	 Função,	Mês	Ano

Sessão.

	

7.	PELA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS POR PARTE DA POLICIA
POLITICA:

	

7.1	Licença para o comércio, indústria e depósito de produtos con-
trolados pela autoridade policial ....................

	7.2	Licença para oficina de armeiro, cromagem ou oxidação de armas

	

7.3	Licença para "blaster", colecionador de armas e representantes
de produtos controlados ..........................

	7.4	Para porte de arma de defesa pessoal, de esporte ou caça

	

7.5	Para certificado permanente de Registro de Arma ........

	

-	-	50%

	

-	-	30%

	

-	-	1091o

	

-	-	10%

	

10%	-	-

8.	PELA EXPEDIÇÃO DE:

8.1	Atestados diversos e Folhas-Corridas .................. 5%	-	-
8.2	Cédula de Identidade, por via ...................... 10%	-	-
8.2.1	Domiciliar ...................................... 20%	-	-



Por vez,
Dia,

Cla3si-	 Unidade,	Por	Por
ficação	 Discriminação	 Função,	Mês	Ano

Sessão.

POR REGISTROS POLICIAIS:

Pelo registro inicial, revalidação ou transferência:

De hotéis:

De luxo ........................................
De1.4 Categoria ..................................
De 2.1 Categoria ..................................
De 3•4 Categoria ..................................
De Motéis:

De luxo .........................................
De1.4 Categoria ..................................
De 2.4 Categoria ..................................
De Pensões, Pensionatos, Casas de Cômodos e Similares:

Com mais de 50 quartos ..........................

9

9.1

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.1.4

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.3

9.1.3.1

500%

400%

300%

200%

300%

200%

100%

100%

Por VeZ,
Dia,

ficação	 D iscrjmjii ação	 Unidade	Por	Por
FURCO,	Mês	Ano
Sessão.

9.1.3.2	1)e 31 a 50 quartos ..............................
9.1.3.3	1)e 21 a 30 quartos ..............................
9.1.3.4	De 11 a 20 quartos ..............................-
9.1.3.5	1)e 06 a 10 quartos ..............................
9.1.3.6	1)e 01 a 05 quartos ..............................
9.2	Pelo registro, licenciamento e fiscalização de empresa ou entidade

especializada em vigilância ostensiva e transporte de valores e nu-
merário, ou ainda empresas ou entidades que mantenham por si
próprias essas atividades:

9.2.1	Pelo registro inicial e sua revalidação anual .............- -
9.2.2	Pela vistoria de armamento e munição ................
9.2.3	Pela orientação, controle e fiscalização do pessoal destinado ao

serviço:
9.2.3.1	Até 100 (cem) vigilantes ..........................
9.2.3.2	1)e 101 (cento e um) a 300 (trezentos) vigilantes ..........
9.2.3.3	De 301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos) vigilantes ......
9.2.3.4	Acima de 500 (quinhentos) vigilantes ..................

80%
--	60%

40%
30%

--	20%

20%
20%

100%
200%
400%
600%



Por vez,
Dia,

Classi-	 Unidade,	Por	Por
ficação	 Discriminação	 Mês	Ano

Sessão.

10

10.1

10.2

10.3

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

11.2

11.3

11.4

POR EXAME E EXPEDIENTE RELACIONADO COM MEDICINA
LEGAL:

Exame de sanidade mental ........................10%

Outrosexames ................................30</o

Exumação para atender a interesses particulares ..........500%

POR ATOS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DO TItÂNSIÏO:

Inscrição para exame de habilitação à Carteira Nacional de Ha-
bilitação:
Categoria Amador e Motociclista ......................30%

Para exame especial de candidatos portadores de defeito físico .	30%

Revalidação ou 2." via de C.N.H.	 10%

Expedição de Licença de Aprendizagem ................5%

Repetição de Exame de Habilitação - Cat. AM. e PR.	 5%

.4

i'OF VZ,

Dia,Classi-	
Unidade,	Por	Porficação	 Discriminação	 Função,	Mês	Ano

S:SSaO.

11.5

11.5.1

11. 5.2

11. 6

11.6.1

11.6.2

11.7

11.8

11.9

11 .J. 1

11.9.2

11.9.3

Exames de Sanidade Física e Mental real i zados plo Esladu

Categoria Amador e Motociclista ....................

Categoria Profissional .............................

Exame Psicotécnico realizado pelo Estado

Categoria Amador e Motociclista ......................

Categoria Profissional ..............................

Revisão de Exame Psicotécnico realizado pelo Estado ........

2. via de Exame l'sicoti'njco realizado pelo Estado .......

Escolas (te Formação de Motoristas:

Licença para funcionamento de Escola ..................

Certificado (te Habilitação de Diretor ou Instrutor ..........

2.4 via de Certificado (te Habilitação (te Diretor ou Instrutor

10'	-

-

•-1
-	--

15%

iOlY

100%



Por vez,
Dia,

Classi-	 Unidade,	Por	Por
fleaçiio	 Discriminação	 Função,	Mês	Ano

Sessão

Veículos:
Licença especial para trânsito de veículo automotor ........
Vistoria de veículo requerida pela parte, com expedição de laudo
Transferência de propriedade de veículo automotor (cada)
Alteração ou baixa de registro de veículo automotor ........
Retorno ou nova selagem de placa de veículo automotor ......
Estadia de veículo apreendido por dia ou fração ..........
Remoçãode veículo ..............................
2.' via de certificado de registro ....................
Reserva de placa até 60 dias ......................
Licenças Especiais:
Autorização para conduzir prevista no inciso 1 do art. 171 do
RCNT ........................................
Autorização para conduzir prevista no inciso II do art. 171 do
RCNT ........................................

11.10
11. 10 .1
11.10.2
11.10.3
11. 10 .4
11.10.5
11. 10 .6
11. 10 .7
11.10.8
11.10.9
11.11
11.11.1

11. 11.2

5%
40%
10%
10%	 -.1

5%
2%

25%
5%

10%

2%

5%

Por vez,
Classi-	 Dia,
ficação	 Discriminação	 Unidade,	Por	Por

Função,	Mês	Ano
Sessão

11.12	Perícias - danos:

11.12.1	Laudo Pericial na sede do Município ..................
11.12.1.1	Desistência ......................................
11.12.2	Laudo Pericial fora da sede até 30 km ................
11.12.2.1	Desistência ....................................
11.12.3	Laudo Pericial fora da sede além de 30 km ..............
11.12.3.1	Desistência ....................................
11.13	Diversos:

11.13.1	Cópia de prontuário ou certidão de antecedentes ..........
11.13.2	Termo de abertura e encerramento de livro e rubrica de folhas

50%

15%

70%	
-J
CO

20%

100%

30%

5%

10%
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LEI COMPLEMENTAR N.9 7, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera disposições da Lei Complementar n.' 3,
de 28 de dezembro de 1972, que contém a Organi-
zação Municipal do Estado de Afinas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -.-- O artigo 2., da Lei Complementar n.9 3, de 28
de dezembro de 1972, mantidos o caput e o § 1.°, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.	2.	-	....................................

§ 1. -	 ..........
§ 2. - Os topônimos, quando contarem mais de

quinze anos, só poderão ser alterados por lei estadual,
votada por rnaiori i ubsoluta, mediante representação da
Câmara Municipal, aprovada por dois terços dos membros
desta, e consulta prévia à população interessada, com
resposta favorável (Ia maioria absoluta dos respectivos
eleitores, realizada na conformidade das instruções do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

§ 3•9 - Os topônimos, quando contarem menos de
quinze anos, poderão ser alterados por lei estadual, desde
que o projeto esteja instruido com representação da
Câmara Municipal, aprovada por dois terços de seus
membros."

Art. 2.	O artigo 31, o § 2., do artigo 4.9 , o artigo 13,
§ 1., do artigo 30, o inciso V, do artigo 54 e o artigo 76, cciput, todos
da mencionada Lei Complementar n. 9 3, passam a vigorar com a
seguinte redação:

-

sr

E

"Art. 3. Q -- A divisão administrativa municipal,
estabelecida por lei estadual, segundo os critérios fixados•	 1	

-....-.-
	-i	tI :•.I :'1 :••1-	 :•	:1	 ;_ :_ ,- ,- ,- -	,- ,-,'- !-	- '• -
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nesta Lei Complementar, poderá ser revista quadrienal-
mente, no período compreendido entre dezoito e seis
meses anteriores às eleições municipais, a fim de entrar
em vigor na (lata (te sua publicação."

"Art. 4.

§ 2. -- Na revisão da divisão administrativa muni-
cipal, não se fará transferência de qualquer porção de
área (te um para outro Município, sem prévia consulta
às populações interessadas, com resposta favorável da
maioria absoluta dos respectivos eleitores, realizada na
conformidade das instruções do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais."

"Ari. 13 - Acriação de Distrito dependerá da
comprovação, pela forma estabelecida no artigo 7.°, da
existência, na respectiva área territorial, dos seguintes
requisitos:

I --- população e eleitorado não inferiores à quinta
parte (to exigido para a criação de Município;

II arrecadação do imposto territorial rural não
inferior a dez por cento do arrecadado no município no
ano anterior ao (ha Votação da lei (le revisão adminis-
trativa;

III existência, na sede, de cinqüenta moradias,
pelo menos, e (te edifício para escola pública e terreno
para cemitério."

"Art. 30 ... .......

Cada legislatura durará quatro anos, com-
preendendo cada ano uma sessão legislativa que é divi-
dida em três períodos, nos termos do artigo 40."

"Art.	54 -	............

V ---	no primeiro período de reuniões, da úl-
tinia sessão legislativa, para vigorar na legislatura seguinte,

377 -

o subsídio e a ajuda de custo do Prefeito e os subsídios
dos Vereadores, observados, no último caso, os limites e
critérios da Lei Complementar Federal

"Art . 76 --- O subsídio do Prefeito, que não poderá
ser inferior ao maior padrão de vencimento pago a fun-
cionário (10) município, no momento de sua fixação, será
estabelecido no primeiro período de reuniões da última
sessão legislativa, para vigorar na legislatura seguinte."

Art. 3.	Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela e contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
ole dezembro ole 1975.

ANTONIO AURELJANO CHAVES DE MENDONÇA
Mdrci.o Manoel Garcia Vilela
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ii. Q	6.666,	de	07-11	..........................

- 381 -

-F---
248'	 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO/FAOP

Dá nova redação a dispositivo (111 Lei 5.038, de 25-11-68.227	 Lei	n.s	6.575, 	de	02-115	......................

247	 FUNI)1) DE DESENVOLVIMENTO UIIBANO/FUNDEURB

Instituição. Lei n.o ((.754, de 12-12 ..................
19

-G-
22	

ABINETE 1)0 VICE-GOVERNADOR 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS

159	 -- Instituição.	Lei 11° 6.035, de 01-10 ................111

PÁGS.

40

255

46

25

262

115

40

247

173

159

26

196

47

15

250
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Pernoita	Eslado/Baependi .	Lei n.Q 6.747, ele 11-12 .
Perneuta - EStatlo/Carvalleópolis	Lei 11 . 6.664, (te 0711

-- Permuto	Estado/Santo Antônio do Monte.	Lei n.Q 6.759, de17-12	
....................................... 

-- Tt('V('rsãee -- Casa de Caridade "Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro" - Alfenas	Lei n.s 6.60:1, de 14-07 ..........

-. Iteversã o - 1' refei tu a Municipal -Caicebu í .
	 29,Lei n.o 6.6ele 17-09	

Lei

 -	Prefeitura Municipal - Conselheiro Pena. Lein.	6.727, ele 09-12	.............................

	

- Reversão	Prefeitura Municipal -	 iEspinosa.	Lei n.96. 642,	de'	20-19	...............................

Reversão - P refeitura Municipal - Grão Mogol	Lei n.96.725,	de	09-12	...............................

- Reversão - 1' re'feit eira Munici
pal - Ipednenia .	Lei n.Q 6.748,de11-12	................................

- lte'versãe, - Prefeitura Municipal - Joa ima	Lei n.s 6.604,ele 14-07	........................................

Reversão - Prefeitura Municipal - Joeelma	Lei no 6.641ele	14-1o	....................................

Iteve rsão - P1 c feitura Muni ci pai	Joa inca .	Lei n.o 6.682,de 10-11

Iteversã o -	'e feito rce Municipal - Monte Carmelo.	Lei n.Q683, cli' 1 0-1 1	................................

Reversão - Prefeitura Municipal ---

1

	pato. de Minas	LeiCL)	0.606,	ele	14-07	.............................

Reversão ---	iefe'ituira Mmncipal - Peçaicha .	I,ei no 6.608,
de14-07	...........................................

Reversão - l'refeiteera Municipal - São Francisco	Lei n.o.090,	de'	17-11	.................................

- 11eversão - Prefeitura Municipal - São Pedro elos Ferros.
Lei n.9 6.586, (te 11-06	..........................

INATIVOS

202	 - Proventos Lei n.9 6.565 ele 17-04

- Estende a servidores elos Tribunais de Justiça e Alçada de

200
Minas Recais OS dispositivos da Lei n.Q 6.565, de 17-04-75.
Lei no 6.1114, ele 2710	..........................
Servidores do 'l'rihunal ele Contas - Reajustamento	Lei

107	 ii." 6.618, de 04-11	............................

PÁ em 5

245

158

256

42

74

231

118

228

246

42

117

169

170

44

46

175

23

134

145

IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL

- ver SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO

IMóVEl

-- Alienação.	Companhia Mineira de Reflorestamento COMF'LOR

- Grão Mogol. Lei n.° 6.701, ele 26-11 ..............

- Alienação.	Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de l)ivi-
flópolis.	Lei n. Q 6.563, de 14-04 ....................

- Alienação - Petrobrás Distribuidora S.A. - Teófilo Otoni.
Lei. 11. 9 6.607, de 14-07

- Aquisição - Belo Horizonte	Vila Tupi.	Lei n.Q 6.577, de
02-05	......................................

- Doação. Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna -
Belo Horizonte.	Lei n. Q 6.572, de 29-04 ..............

Doação - Centro Regional ele Cultura/CEREC	Ilajubá.
Lei n.v 6.583, de 03-06	........................

- Doação	Compa oh ia de Habitação cio Estado de Minas Ge-
rais/COHAB-MG.	Lei n.e' 6.728, ele 09-12 ............

- Doação - Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senho-
ra da Piedade - Belo Horizonte.	Lei fl,Q 6.709, de 03-12

- Doação	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
Passos.	Lei n.Q 6.700, de 26-11

Doação - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais/FETAEMG - Almenara.	Lei n.°
6.699,	de 26-11	..............................

Doação - Fundação Dom Boseo - Belo Horizonte. Dá nova
redação ao artigo 1. 1? da Lei n. 5 :1.648, de 02-12-65.	Lei n.9
6.573,	ele 29-04	..............................

-. Doação - Fundação Universidade de Uberlãndia - Uber-
lândia.	Lei n.Q 6.574, ele 02-05 ......................

Doação - Instituto Educacional Cãndida ele Souza - Belo
Horizonte.	Lei n.v 6.709, de 03-12 ..................

Doação -	Prefeitura Municipal	Botelhos	Lei il. 9 6.706,
de	01-12	..................................

- Doação	Prefeitura Municipal - Poços de Caldas.	Altera
Lei 6.464, de 04-11-74.	Lei n.Q 6.631, de 29-09

- Doação ao Estado - Construção Penitenciária Agro-Indus-
trial - 'l'eófi lo Otoni .	Lei ii. Q 6.582, de 28-05 ..........

- Doação ao Estado	Construçãh praça de esportes - Tombos.
Lei	n.9	6.568,	de	24-04	...................

- Doação coe comodato - Cereene ica São Paulo - Leopoldina.
Lei n.v 6.599, de 01-07 ..........................

PÁs.

193

4

45

17

13

21

232

202

193

192

11

15

-L---

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

- Altera dispositivos da Lei n.Q 5.960, de 01-08-72.	Lei no
6.566, de 22-04	................................

Consolideeção 	Lei n.v 6.763, de 26-12 ..............284

20

11

38
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- M-

MAGISTÉRIO

Modifica a redação do art. 39 da Lei n. O 6.074, de 17-04-73.

Lei	n. O	6.758, de 17-12	........................

- Altera redação do art. 81, da Lei nO 6.598, de 27-12-73.	Lei

nO 6.745, de 11-12	............................

Revigora prazo de opção para seu Quadro.	Lei n.Q 6.598, de

01-07	......................................

MAGISTRATURA

- Vencimentos.	Lei n. 0 6.646, de :to-io

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vencimentos.	Lei n. 9 6.646, de 30-10 ..............

ORÇAMENTO

- Receita e despesa do Estado - exercício de 1976.	Lei n.O

6.692, de 26-11

-P -
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CIPó

- Criação.	Lei n.V 6.605, de 14-07 ..................

Dá nova redação ao artigo 1. 9 cia Lei il.ç, 6.605, cio 14-07-75.

Lei n. 0 6.681, dc	10-11	..........................

PENSÕES

-- Viúva.	Costa, Manoel da Silva (ex-Deputado).	Lei o. O 6.594,

de23-06	....................................

- Viúva. Deputado Estadual falecido no exercício cio mandato.

Lei n O 6.723, cio 09-12 .........................

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

- Aprova o II Plano para o quadriênio de 76-79	Lei nO

6.693, 	de	26-11	..............................

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Lei Orgânica.	Acrescenta parágrafos ao artigo 82, da Lei

n. 9 5.406, de 16-12-69.	Lei n.Y 6.640, de 14-10 ........

PÁGs.

255

242

38

139

139

177

43

169

28

226

184

116

- 385 -

POJACIA MILITAR DO ESTADO 1)E MINAS GERAIS

- Conselho de Justificação.	Lei n.Q 6.712, de 03-12 ......

- Efetivo para o exercício (te 1976.	Lei n. o 6.713, de 09-12

- Oficiais e praças na Secretaria da Segurança Pública -
natureza dos cargos e funções.	Lei n. 9 6.680, de 10-11

- Organização básica.	Lei 11. 9 6.624, de 18-07

PRODUTOR RURAL

Cadastrarnento	Lei n•O 6.595, de 25-06 ..............

1110) VENTOS

- ver VENCIMENTOS	SOLDOS - PROVENTOS

QUADRO PERMANENTE

- Inclui cargos no Anexo 1 do Decreto n.9 16.409, de 10-07-74.
Lei fl.9 6.696, de 26-11	..........................

- Cria cargos.	Lei n.v 6.714, de 09-12 ..............

QUADRO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
ARRECADAÇÃO

- Disposições.	Lei n. o 6.762, cio 23-12 ................

QUADRO SUPLEMENTAR

Faculta ocupante de cargo a concorrer a fase de seleção inter-
na .	Lei n.o 6.636, de 02-10 ......................

REGIÃO) METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

-- Dá nova redação ao artigo 6.9 da Lei n.v 6.303, de 01-05-74.
Lei n.o 6.695, de 26-11	........................189

—s--

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

- Quadro Pernianente de Tributação, Fiscalização e Arrecada-
ção.	Lei n.o 6.762, de 23-12 ......................

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

- Ofi c iais e praças da Polícia Militar.	Natureza dos cargos
e funções.	Lei n.o 0.680, de 10-11 ..................

PÁGS.

204

212

168

57

29

190

217

264

112

264

168
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U
UTILIDADE l'tItl,ICA

- Associação dos Aposentados e Pensionistas das Autarquias doBrasil	Juiz ele Fora.	Lei n.Q 0,05:1, de 07-11 ............

Associação Beneficente dos Moradores (la Vila Paraíso -
Araguari .	Lei 11. 9 0.736, itt' 11-12

- Associação Beiieíiei .ut i . O de Setembro	Uberaba .	Lei n.5li. 720, de 09-12	
...........................................

Associação Brasileira ele Odontologia -Divinópolis
	Lei n.Q0.679, ele 10-11	..................................................

Associação (te Engenlie los ela Viação Férrea Centro-Oeste -
IOdo Horizonli'	Lei 11. 9 6.579, de 09-0,1, ................

-. Associação Escoteira Avniori	Juiz ele Fora.	Lei IL O 6.008,(te	10-11	
................................................

- Associação do Ex-Aluno da Escola ele Farmácia ele Ouro
Preto - Ouro Preto	Lei n,Q 0.050 ele 07-11 ............

Associação elos Ex-Guio lia teu les elo Brasil - Governador Va-
ladares.	Lei nt 6.619, ele 14-07 ....................

Associação elas Fanuil ias Unidas elo Bairro Major l.age -
Italuira.	Lei n.	0.7:10, de 11-12

- - Associação	li' Integra çã o Soe , ia 1 ele Itaj eu há - Itaj tibá .	Ie il.-'	0.734,	de11-12	.........................

Associação l.iureir(i	li' Nuc.au.ie - ((tiro Preto.	1.pi n.°	22,6.0ele	14-07	...............................................

- Associação M,'tod i stit de As si ste1 nc ia Social de Belo horizonte- AMAS -	Belo horizonte .	l.ei ui.e 6 -69, ele 29-04 .......

Associação de Pais e Au igos elos Exc'epci ona i s/APAE - lia -
lul)ti!uiltu .	Lei	n.' li. 576, ili' ((2-05	....................
Associação Paroquial de Assistência à Infância	-	Mar deESlianliuu .	Leili.'' li. 505, fe (1300

Associação l'ró-Melhoranuentos do Bairro Floramar - Belo
Iloi'izoniu. .	l.ei	11. 11 0.7-11, eh'	11-12	....................

- Associação el Prole'ção à Maternidade e à Infância e Hospital
Santa Mônica -- I)iviuolàncjja de Minas,	Lei n.s 0.091, de 24-11

- A ssoe' ia çã o htecreat iva Minas Brasil -	Belo Horizonte.izontu' .	l.e in.9 0.084, ele 11-11	...............................

Associação elos Stululeueuutes e Sargentos ele I tajuluá/ASSI -Itajut)á .	Lei n.o> 0.020, de 14-07 ....................

- Banda Marcial elo Colégio Coração de Jesus - Varginha . Lei
1i.Q 6.677, de 10-11 ...............................

- Bangu Atlético Clube -. Oliveira,	Lei n.Q 6.059, ele 07-11

- -- Bonseucesso F'oot-hOal 1 Gliuhu - Juiz de Fora	Lei n.t 6.655,ele	((7-11	..........................................

386 -

Pies,
SECRETÁIII() DE ESTADO

- Remuneração	Lei n. V 6.562, ele 10-04 ................	3

SISTEMA EDUCACIONAL 1)E ENSINO

Identificação dos estudantes.	Lei n.Q 6.089, de 14-11 .	 174

SOCIEDADE 1)E ECONOMIA MISTA

- Destinada à realização do Comércio de exportação e impor-
tação.	Lei 11 . 9 6.626, de 09-09 ......................	72

SOLDOS

ver VENCIMENTOS - SOLDOS - PROVENTOS

SUBVENCÕES

Diversas Instituições.	Lei n. Q 6.625, de 11-08 ..........71

-T---

TERRAS DEVOLUTAS

- Alienação.	Lei n.9 0.037, ele 02-10 ................	113

Legitimação -- requerimento - prorrogação de prazo. Lei n.9
6.564, de 1 3-04
	

4

- Legitimação.	Alteraç3o cia Lei n. 9 6.177, de 14-11-73	Lei n.°
0.705,	de 28-11	..............................	199

TO PÕNIMOS

- Barreiro Grande - alteração.	Lei n.Q 6.756, de 17-12 .	254

- Caihoeira dos Macacos - alteração. Lei n.9 6.755, de 17-12
	

254

TRIBUNAL DE ALÇADA 1)1) ESTADO 1)E MINAS GERAIS

- Reajustamento dos símbolos de vencimentos do Q . P. elas Se-
cretarias e dos Serviços Auxiliares.	Lei n. Q 0.647, de 04-11

	
141

TRIBUNAL DE CONTAS 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS

Reajustamento dos valores dos símbolos dos vencimentos e dos
proventos dos servidores.	Lei n.° 6.648, de 04-11 ......	145

- Vencimentos elos cargos de Juiz e Auditor.	Lei n.v 6.046,
de	30-10	................................	139

TRIBUNAL, DE JUSTIÇA 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS

- Reajustamento dos simbolos dc' vencimentos dos Q . P. das Se-
cretarias e dos Serviços Auxiliares.	Lei n. Q 6.647, de 04-11

	
141

- Vencimentos elos cargos do quadro de servidores dos órgãos
Auxiliares da Justiça de L o, Instância.	Lei n.9 6.760, de
19-12	......................................	259

PÁ0i.

151

2:17

224

167

18

1(iO

15:1

54

23:t

237

11

16

22

212

17(i

171

54

166

154

152



PÁes.
115

163

162

155

51

104

222

22:t

25

150

239

195

165

12

23:1

241)

163

160

106

110

73

225

211
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- Casa da Criança - Oliveira.	Lei 11.9 6.639, de ()9-l0

- Casa Dona Dorica - Itaguara.	Lei n. 5 6(173, de 10-11 .

- Centro Ed ucac ona 1 União de Servi ços/CEU S - Gove na dei

Valadares.	Lei n.5 6.671, de 10-11 ..................

- Centro Espírita Amor e Luz	Matozinhos.	l,ci n. s 6.6(11,

07-11	........................................

Centro Espírita Ca bar Schntet - São Gonçalo ilo Sa puca i

Lei n.	0.615, de 14-67	..........................

- Centro Espírita Caminheiros da Verdade - Juiz de Fora	Lei

n.9 6.674, de 10-11	.............................

- Centro Espírita Cultural Eu ri pedes Ba rsanu tio -	Conquistasta

Lei n.s 6.716, de 09-12	............................

Centro Espírita Dr. Augusto Silva - Lavras	Lei ri. V 6.718,

de09-12	......................................

-- - Centro Espírita Irmã Scheilli	Juiz ele Fora.	Lei nV 6.589,

de	17-06	....................................

- Centro Espírita de Unilianda Inhá-Chica e Pai Jacob de Inihaé -
Belo Horizonte.	Lei 11.9 6.651, de 07-11 ................

- Centro de U iii lia nda Maria Ou iteria	Cataguases .	Lei n.V

6.7:19,	de	11-12	................................

Clube dos Macacos de GouxUpé	Guaxupe	Lei n.5 6.703,

de28-11	....................................

Clube das Mães Nossa Senhora Aparecida" - Governador Va-
ladares.	Lei ris 6.675, de lo-li	....................

- Clube Recreativo Bonj ardi nense	--	Bom Jardim de Minas.

Lei ri S 6.621, de 14-0Y7............................

- Comitê de Integração Social de Citrolând ia/CISC - Betine
Lei n.' 6.570, ele 29-04	..........................

- Comunidade Assistencial Sindical ele Uberlándia/CASU -
Uberlândia. Lei n.Y 6.729, ele 11-12 ..................

- Conferência São Sebastião, da Sociedade ele São Vicentecente de

Paulo - Carlos Chagas.	Lei n. s 6.741, de 11-12 ..........

- Conselho Central, da Sociedade ele São Vicente de Paulo -
Governador Valadares.	Lei n.Q li. 072, de 10-11

- Conselho Particular de São Bernardo, da Sociedade São Vi-

cente de Paulo - tido Horizonte.	Lei ris 6.667, de 10-11

-- Conselho Particular ela Sociedade de São Vicente de Pauto -
Vespasianee.	Lei n." 6.678, de 10-11 ..................

-- Conservatória Artístico e Musical Johann Sehastian Bach -
Santos Dnniont.	Lei n.s 6.034, de 29-09 ..............

Corporação Musical Banda São Sebastião - Bruniad inho .	1 ei

11.9 6.628, de	17-09	..............................

- Corporação Musical Corrêa de Almeida - Barbacena.	l.ei

ii.	6.721,	te 09-12	..............................

- Corporação Musical Lira Perdoense	-	Perdões	Lei u.5

6.743,	de 11-12	................................

- 389 -

Corporação Musical Santa Cecilia - 1h Ci .	Lei li. li. ti 14, de
11-07	......................................

Corporação Musical Sim ia Cecília - São Doni ingos (lo Prata
l.ei 0. 9 6.01:1, ele 14-07

- Desafio Jovem Peniel - lUdo Horizonte.	Lei n.s 6.4112, de
1-1-97	.....................

- Escola (te krte Musical - Raposos.	lei 11. 9 6.658, de 07-11

Esporte Clube Barcelona - Contagem. Lei n.° 6.593, de 23-06

- Esporte Clube Doutor Valadão - Juiz de Fora	Lei n.Q (i. 65 1,
de07-11	...................................

Fundação Cultural ele Piracenca -.- Piracenia .	lei ri. s 6.660,
dei	117-11	..................... .

Fundação Instituto ele Adue i ni si ração cru Sti (ide ----Belo tio-
rizonte . Lei ris 6.719, de 09-12 . .	.

Grupo da Fraternidade . Joseph Gieleec -	Teeefilo Otoni .	Lei
6.670,  de 10-11

- Hospital Frei Cai lano e Maternidade Sanita Tereza - Pa rai -
seSpolis .	Lei n.s 6.740, de 11-12 ............

- Il osleilal João Henrique -	Conceição das Alagoas.	Lei no
(1.685,	de	11-11	.......................	.

Instituto Medico PsicopedagÓgico/INjpp - Juiz de Fora .- Lei
6.587, de 17-06	.........

inventos Esporte Clnlee --	Barão de Cocais . lei n.v 6.571, de
214-01	...............

-- l'"]. 	de Cristo/lFC -- B'elee ilorizeente 	Lei ri.. 6.050, de
07- 11	..................	.	

.

— Liga de Futebol Amador de G overnador Valadares	Governador
Valadares.	Lei os 6.737, (te 11-12 ..................

- Loja Maceln i es União,ião, 'iraba liii) e Iionest dade - Portei r iii lia
Lei ui." 6.627, de 17-09 ............................

Obra Assistencial Frei 1 ,eo O 1(11) ele Cii ste Inovo --- Belo Horizonte
Lei ii.s 6.610, de 14-07 ..............................

- Obras Sociais Fé e Alegria --- São João deI-Rei Lei n.s 6.707,
de	03-12	..................................

Operário Esporte Clube - São Gonçalo do Rio Abaixo.	Lei
l(.	(1.087,	ele	li - li	............................

Ordene de Frei Orlando - Belo Horizonte.	Lei n.9 6.58)), de
14 -05	......................................

- Orquestra 1 ira Sanj oali cri se	São João deI -Hei	Lei I1.° li .733,
ele11-12	....................................

Jioyal Esporte Clulee - Mesquita.	Lei n. s 6.717, de 09-12

- Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora ele Fátima - Estiva.
Lei n.9 6.076, de 10-11	............................

PÁGS.

5))

5))

49

15)

27

151

155

224

162

2:19

172

24

1:1

111)

137

78

52

201

173

19

215

222

165
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203

236

172

24

48

191

249

52

241)

234

53

22

191

150

1(11

153

203

231

238

109

7
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- Santa Casa ele Misericórdia ele' Papagaios --- Papagaios. Lei ii.'
G .711, de 0:1-12

- Santa Cruz Futebol Clube - Belo 1-lorezonte . Lei n.e G.735, ele
11-12	........................................

- São Vicente Esporte CInta' -- Sceo Vicente ele Minas. Lei n.e'
6. 686, ele 11-11

- Serra Verde Camping Clube de M nas Gerais - Belo Horizonte.
Lei ice 6.588,  de 17-06

- Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias ele Fiação e' Tecela-

gem de Curve'lo	Cnrve'lo. Lei n.Q 6.611, de 14-07

- Sociedade Breu-Estar do Menor	SabineSpol is. Lei n.v (;.(;)17, ele
26-11

Soe ie'elee de Beneficente Belo 1 lo ri zoicte .- Belo Horizonte. Lei o .9

6.753, de 12-12

Sociedade 1-lene fi rente Sopa dees Pote es - Juiz ele Fora. IA-i 11.9

6. 617, (te 14-07

- Seecieeleedc Colégio	)e' Itajul)ix	Itajuleã.	Lei n.9 6.742, de
11-12	........................................

- Sociedade ele' Ceeiiee'ntees Siceie'en ieos - São ,Jeeãee etel-Rei	lei li.'
6.732,	de	11-12	...............................

Sociedade Coral Vise'eenele elo lliee Brneeieee -- Visconde dei lt)ee
Branco. Lei ci.e GA 18,1$, ele 1-1-07

Sociedade ele Do rra s ela lgi'ej a Aclve'eet i sta do 79 Dia ele U leei'l Ten-
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da Lei n . Q 6.565 de 17 de abril de 1975

LEI N.° 6.645, de 27 de outubro de 1975 Dispõe sobre o reajustamento
dos símbolos dos vencimentos do Quadro Permanente da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

LEI N. o 6.646, de 30 de outubro de 11175 - Dispõe sobre os vencimentos
dos cargos da Magistratura, de Juiz e Auditor cIo Tribunal de
Contas, dos membros do Ministério Público e dá outras provi-
dências..............................

LEI N.s 6.647, de 4 de novembro de 1075 - Dispõe sobre o reajustamento
dos valores dos símbolos de vencimentos dos Quadros Permanentes
das Secretarias e dos Serviços Auxiliares dos Tribunais de Justiça
e Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências

LEI N.e 6.648, de 4 de novembro de 1975 - Dispõe sobre o reajusta-
mento dos valores dos símbolos dos vencimentos e dos proventos
dos servidores (lo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências ..........................

LEI N. ç, 6.649, de 5 de novembro de 1975 - Concede o titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Grais a Angelo Calnion de Sã

LEI N.° 6.650, de 7 de novembro de 1975	Declara de utilidade pública
o Lar Fabiano (te Cristo - LFC - com sedesede em Belo Horizonte

LEI N.o 6.651, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
o Centro Espírita de Umbanda Irihá Chica e Pai Jacob de Inibaé,
associação civil, com sede em Belo Horizonte ............

LEI N.s 6.652, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
a "Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro Vila ()lavo Costa",
associação civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora ......

LEI N.i 6.65:1, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
a Associação dos Aposentados e Pensionistas das Autarquias do
Brasil	Seção de Juiz de Fora, como sede na Cidade de Juiz
deFora	....................................

LEI N.Q 6.654, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade Pública
o Esporte Clube Doutor Valadão, associação civil, coou sede na
Cidade de Juiz de Fora ..........................

LEI N.s 6.655, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
o "Bonsucesso Foot-Boll Club", associação civil, como sede na
Cidade de Juiz de Fora ..........................

LEI N.9 6.656, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
a Associação do Ex-Aluno da Escola (te Farmácia de Ouro Preto,
com sede na Cidade de Ouro Preto ..................

LEI N.Q 6.657, de 7 de novembro de 1975	Declara (te utilidade pública
a "Tenda Espirita do Criador Rosa e Cravo", com sede na Cidade
de Juiz de Fora	..............................

LEI N.Q 6.658, de 7 de novembro de 1975	Declara de utilidade pública
a Escola de Arte Musical, com sede na (:idade de Raposos

LEI N.Q 6.659, de 7 de novembro de 1975 - Declara de utilidade pública
o "Bangu Atlético Clube", com sede na Cidade de Oliveira

l'.tS.
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-	 LEI N.s 6.662, de 7 de ove

	

aia bro de 1975	Au	 dtoriza  a abertura o
.
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Presiden

teAntônio Carlos, a prisão escola Pertencente à Peniten-
145 (iãria Agrícola de Neves, no Município de Ribeirão das Neves

LEI X.Q 6.666, de 7 de novembro (le 1975	Dá a denominação de Escola

	

149	 Estadual João de Souza Gonçalves - li Grau à Escola Estadual
(le Botelhos :1.2., situada no Município de Botelhos ........

	

149	 LEI N.v 6.667, de 10 de novembro de 1975 - Declara d(' utilidade

pública o Conselho Particular (te São Bernardo, da Sociedade de
São Vicente de Paul o, com sede eni Belo Horizonte ......

	

130	 LEI N. s 6.668, de 10 de novembro (te 1975	Declara de (utilidade
Pública a "Associação Escoteiro Aynioré", com sede na	idadeC(te Juiz de Fora	..................................

	

150	
1.EI Xc' 6.669, de 10 de novembro de 1975	Declara (te utilidade

pública o ''Sport Cliii) Guanabara", associação civil, co ni sede
na Cidade de Juz de Fora .......................

151LEI N.v 6.670, de 10 de novembro de 1973 - Declara de utilidade

pública o Grupo da Fraternidadu' Joseph Cleber de Teófiio Otoni
LEI N. s

 6.671, de 10 de noVen)I)ro de 1975 - Declara de utilidade

	

151	
pública o "CEUS" Centro Educacional L'nião de Serviços, com
sede na Cidade de Governador Valadares ..............

132
LEI N.° 6672, de 10 de novem	dbro e 1975 - Deitara de utilidade

P ública o Conselho Central de Governador Valadares, da Sociedade
São Vicente de Palito .............................

	

13	 LEI-,	 EI N.Y 
6.67:1, de 10 de novembro de 1975 - Declara de Utilidade

pública a "Casa de Dona I)orica", com sede na Cidade de itaguara

LEI N.s 6.674, de 10 de novembro de 1975 - Declara de (utilidade
pública o Centro Espírita Cam inheiros da Verdade, associação
civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora ..............

	

134	
LEI N.c 6.675, de 10 de novembro de 1975 - Declara de Utilidade

pública o "Clube das Mães, Nossa Senhora Aliarecida", com
15 t	 sede na Cidade de Governador Valadares

155

155

1 si;

157

158

139

159

160

160

161

162

162

163

163

164

165



400 -
MIDIM

LEI N. 6 676, de 10 de novembro de 1975 Declara de utilidade
pública a Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima,
com sede na Cidade ele Estiva ......................

LEI N.9 6.677, de 10 de novembro de 1975 Declara de utilidade
pública a "Banda Marcial elo Colégio Coração de Jesus", da
Cidade de Varginha ............................

LEI N.Q 6.678, de 10 de novembro de 1975 Declara de utilidade
Pública o "Conselho Particular da Sociedade (te São Vicente de
Paulo", com sede na Cidade de Vespasiano ............

LEI N.v 6.679, (te 10 de novembro de 1975 - Declara de utilidade
Pública a Associação Brasileira de Odontologia Subestação (te
Divinópolis, com sede na Cidade de Divinópolis ..........

LEI N.Q 6.680, de 10 de novembro (te 1975 - Dispõe sobre a natureza
(los cargos e funções exercidos por oficiais e praças da Polícia
Militar na Secretaria de Estado (Ia Segurança Pública e dá outras
providências	................................

LEI N.Q 6.681, de II) (te novembro de 1975 - Dá nova redação ao artigo
1.Q (Ia Lei 11.9 6.605, (te 14 de julho (te 1975 ............

LEI N.v 6.682, de 10 (te novembro ele 1975 - Autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter ao patrimônio da Prefeitura (te Jonírna imóvel
havido pelo Estado em doação ......................

LEI N.9 6. 683, (te 10 de novembro (te 1975	Autoriza a reversão (te
imóvel ao patrimônio elo Município de Monte Carmelo ......

LEI N.v 6.684, de 11 de novembro (te 1975	Declara (te utilidade
Pública a "Associação Recreativa Minas Brasil", cocei sede em
Belo Horizonte	. .	..............................

LEI N.v 6.685, de 11 de novembro ele 1975	Declara de utilidade
Pública o "Hospital João Henrique", cone sede na Cidade de
Conceição (Ias Alagoas	..........................

LEI N.Q 6.686, (te 11 de novembro ele 1975 -- Declarei (te utilidade
pública o São Vicente Esporte Clube, de São Vicente (te Minas

LEI N.9 6.687, ele 11 (te novembro (te 1975 Declara (te utilidade
pública o "Operário Esporte Clube", com sete na Cidade de
São Gonçalo do Rio Abaixo ........................

LEI N.Q 6.688, de 12 de novembro de 1975 - Dá a denominação (te
"Wilson Alvarenga de Oliveira", no Fórum da Comarca (te Rio
Piracicaba	.................................

LEI N. 6.689, de 14 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a identificação
dos estudantes elo Sistema Educacional ele Ensino e dá outras
providências	................................

LEI N.Q 6.690, de 17 de novembro de 1975 - Autoriza o Poder Executivo
a reverter ao património elo Município (te São Francisco imóvel
recebido em doação ............................

LEI N,.9 6.691, de 24 de novembro de 1975 - Declara ele utilidade
Pública Associação ele Proteção à Maternidade e íe Infância e
Hospital Santa Mônica, com sede na Cidade (te Divinolândia
ele Minas	..................................

LEI N.e 6.692, de 26 ele novembro de 1975 - Estima a receita e fixa a
a despesa do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro
de1976	....................................

IIM
PÁGS.

LEI N.s 6.603, de 26 de novembro ele 1975 - Aprova o II Plano Mineiro
165	 de Desenvolvimento Econômico e Social para o quadriênio de

1976	a	1979	................................184

LEI N.9 6.694, de 26 ele novembro (te 1975 - Dispõe sobre declaração
166	 de bens de Presidentes e Diretores ele órgãos da Administração

Indireta elo Estado	............................188

LEI N.s 6.695, de 26 de novembro ele 1975 - Dá nova redação ao artigo
166	 6.9 da Lei n.9 6.303, de 1.e ele maio de 1974, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências	189

LEI N.Q 6.606, de 26 de novembro de 1975 - Inclui cargos no Anexo 1
167	 do Decreto n •v 16.409, de 10 de julho de 1974 ..........190

LEI N.s 6.697, (te 26 de novembro de 1975	Declara de utilidade
pública a Sociedade "Bem-Estar do Menor", cocei sede na Cidade

168	 ele Sabinópolis	..............................191

LEI N.° 6.698, de 26 de novembro de 1975 - Declara (te utilidade
lISO	 pública a "Sociedade Filarmônica Banda de Música Francisco

de Paula", da Cidade de Teófilo Otoni ................191

LEI N.9 6.609, de 26 ele novembro de 1975	Autoriza doação de imóvel
169	 à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - FETAEMG ......................102

170	 LEI N.s 6.700, de 26 de novembro ele 1975	Autoriza o Poder Executivo
a doar terreno à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na
Cidade de Passos	..............................193

171	
LEI N. 6.701, de 26 de novembro ele 1975 - Autoriza o Poder Executivo

a alienar terras no Município de Grão Mogol ..........103

172 LEI N.Q 6.702, de 28 de novembro ele 1975 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir o crédito especial de Cr$ 6.391.385,60 ao Conselho Estadual

172	
de Telecomunicações - COETEL/MG .. .. .. .. .. .. .. ..	194

LEI N.° 6.70:1, de 28 ele novembro de 1075 .-- Declara de utilidade
Pública o Clube dos Macacos ele Giiaxnjeé, cone sede na Cidade

173	 de Guaxupé	..................................

LEI N.Q 6.704, de 28 ele novembro ele 1975 -. Autoriza o Poder Executivo
a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa de

173	 Assistência Técnica e Extensão Rural elo Estado de Minas Gerais -
EMATER/MG e (lá outras providências ................196

LEI N.c 6.705, ele 28 de novembro ele 1975 - Prorroga o prazo previsto
171	 cio parágrafo único, (lo artigo 2.e, (la Lei n.9 6.177, de 14 de

novembro de 1973, e altera a redação (te) Se	artigo 5.s	 199

LEI N.s 6.706, ele 1.e ele dezembro ele 1975 -. Autoriza o Governo do
175	 Estado a lazer doação de terreno ao patrimônio do Municipio de

Botelhos	....................................200

LEI N.e 6.707, de 3 ele dezembro de 1975 - Declara ele utilidade pública

176	
as Obras Sociais Fé e Alegria, cone sede em São João deI-Rei . .	201

LEI N. o 6.708, ele 3 de dezembro de 1975 - Dá nova redação ao artigo
:1.9 da Lei n • Q 4.594, de á ele novembro de 1067 ..........201

177	 LEI N.Q 6.709, de 3 ele dezembro ele 1975	Autoriza o Governo elo

	

Estado a lazer doação ele áreas ele terreno ejete menciona	 202



403 -

	Pos. 	 LEI X.v 6.728, (te O de dezembro de 1975 -- 	o Poder Executivo
a doar imóveis, de propriedade do Estado, à Companhia de
Habitação (1(1 Estado de Minas Gerais - COHAB/MG, para o

	

203	 fim que menciona, e dá outras providências ............

LEI Xv 6.729, (te 11 de dezembro de 1975	Declara (te utilidade pública
a Comunidade Assistencial Sindical de Uberliludia — CASU	Com

	

203	 sede na Cidade de Uberlándia ......................

LEI N.v 6.730, de 11 (te dezembro de 1975 -- Declara de utilidade
Pública a Associação (las Famíliasias Cuidas do Bairro Major

	

204	 Lage, da Cidade de Itabirt	.......................

LEI N.v 6.731, (te 11 (te dezenibro de 1975 - - Declara ele utilidade
pública a União Musical São Domingos, corei sede na Cidade de

	

212	
Diogo (te Vasconcelos ............................

217 1, E, N.v 0.732, de 11 de dezembro de 1973	Declara de utilidade pública
a Sociedade (te Concertos Sinfónicos, com sede ciii São João dei-Rei

221 LEI N. s 6.7	 m35, de 11 de dezembro de 1975	Declara de utilidade, pública
a Orquestra Lira Sanjoanense, com sede em São João dei-Rei

l,El X.v 6. 734, de II de dezeiiihro (te 1075 . -- Declara de utilidade pública

	

222	 a Associação de Integração Social (te Itajubá, com sede em Itajubá

LEI E.? 0.733, de 11 de dezembro de 1975 - Declara de utilidade pública
222 o Santa Cruz Futebol Clube", com sede ciii Belo Horizonte

LEI N.o 6.736, de 11 de dezembro de 1975	Declara de utilidade

	

221	 pública a Associação Beneficente elos Moradores ela Vila Paraíso,
cone 	na Cidade de Araguari ....................

221 LEI Xv 6.737, (te 11 ele dezembro (te 1975 Declara de utilidade
pública a Liga de Futebol Amador de Governador Valadares, com
sede ciii Cidade ele Governador Valadares

	

224	 LEI N.v 6.738, de II de elezeijilirti de 193 -- Declara de utilidade
pública o 'Usina Fronteira Esporte Clube", Coni sede na Cidade
ele Fronteira	.......................................

223 I.EI Xv 6.739, ele 11 ele dezembro de 1973 ---- Declara de utilidade
públic0 o (:entro de Umbanda Maria Ouitéria, com sede na
Cidade de Cataguases ...........................

	

223	
LEI Xv 0.740, de 11 de dezembro (te 1975 - Declara de utilidade

J) úhl ca o Hospital Frei Caetano e Maternidade Santa Tereza, com
sede em na Cidade' de Paraisópolts

226 LEI N,v 6.741, ele 11 ele elezenibro ele 1975 -- Declara de utilidade
l fl álica a "Conferência São Sebastião ela Sociedade São Vicente
ele Paulo", com sede na Cidade de Carlos Chagas ..........

	

227	
LEI N.v 6.742, de 11 (te dezembro de 1975 - Declara de utilidade pública

	

228	 a Sociedade Colégio de htajubá, do Município de Itajubá

LEI Xv 6.74:1, de 11 de dezembro de 1975 — Declara de utilidade
1° blica a Corporação Musical Lira Perdoense, cone 	na

	

228	 Cidade de Perdões	............................

LEI Xv 6.7-14, de 11 ele dezembro (te 1975	Declara de utilidade
pública a Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Floramar com

	

2:11	 sede ('Iii Belo llorj zonte	..........................

- 402 -

LEI X.v 6.710, (te 3 de dezembro de 1973 — Declara de utilidade pública
a União dos Moradores do Bairro São Vicente, com sede na
Cidade de Itajubá	..............................

LEI N.v 6.711, de 3 (te dezembro de 1975 - Declara de utilidade pública
a Santa Casa de Misericórdia (te Papagaios, com sede na Cidade
de Papagaios	..........................

LEI N.o 6.712, de 3 (te dezembro de 1975	Dispõe sobre o Conselho
de Justificação para a Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras
providências	..................................

LEI N. 6.713, ele 9 (te (lezenibro de 1975	Fixa o efetivo ela Polícia
Militar (1(1 Estado (te Minas Gerais, para o exercício de 1976, e
dá outras providências	..........................

LEI N. Q 6.714, de 9 de dezembro de 1975 -- Cria cargos no Quadro
Permanente e dá outras providências ..............

LEI N. 9 6.715, de 9 (te dezembro de 1975 - Dá o nome ele Itka Campos
Vargas ã Escola Estadual da Cidade de Tombos ..........

LEI N.s 6.716, de 9 de dezembro de 1975 - Declara de utilidade pública
o Centro Espírita Cultural "Eitripedes Barsanulfo", da Cidade (te
Conquista....................................

LEI N.Q 0.717, de 9 de dezembro de 1075	Declara de utilidade pública
o Royal Esporte Clube de Mesquita ..............

LEI X.° 6.718, de 9 de dezembro de 1975	Declara de utilidade pública
o Centro Espírita Dr. Augusto Silva, com sede na Cidade de Lavras

LEI N. 6.719, (te 9 de dezembro de 1975 — Declara de utilidade pública
a Fundação Instituto ele Administração em Saúde (te Belo Horizonte

LEI Xv 6.720, (te 9 (te dezembro de 1975 — Declara de utilidade pública
a Associação Beneficente 8 te Setembro, cmii sede na Cidade
de	Uberaba	..................................

LEI N.e 6.721, de 9 de dezembro de 1075 — Declara de utilidade pública
a Corporação Musical Corrêa (te Almeida, com sede na Cidade
de Barbacena	...........................

LEI N.v 6.722, de 9 (te dezembro de 1975 - Concede o título de Cidadão
Honorário elo Estado de Minas Gerais ao Brigadeiro Theobaldo
Antônio I{opp	................................

LEI N.v 6.723, (te 9 de dezembro de 1975 Concede Pensão a viúva
etc deputado estadual falecido no exercício do mandato e dá
outras providências .....................

LEI N.s 6.724, ele 9 de dezembro ele 1975 Dá denominação á Escola
Estadual de Bananalzinho de Troiiqueiras, 1.9 Grau - 1.0. com
sede no Distrito (te Tronqueiras, Município de Coroaci ......

LEI N.° 6.725, de 9 de dezembro de 1975 - Autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município de Grão Mogol

LEI N.s 6.726, de 9 de dezembro de 1975 -- Autoriza o Estado a aumentar
sua participação no capital social da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. (CEMIG) e dá outras providências ..........

I.El X.v 6.727, de 9 de dezembro de 1975 Autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter parte de imóvel ao património ela Prefeitura
Municipal (te Conselheiro Pena ......................
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LEI N. o 6.745, de 11 de dezembro de 1975 - Altera a redação do artigo
81, da Lei n.Q 6.277, de 27 (te dezembro de 1973 ........

LEI N.9 6.746, de 11 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a inscrição
do pessoal admitido sob o regime da legislação trabalhista na
categoria (te contribuinte do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências ......

LEI N.' 6.717, de 11 de dezembro (te 1975 - Autoriza a permuta de
imóvel de propriedade do Estado ....................

LEI N.Q 6.748, de 11 de dezembro (te 1975 Autoriza o Governo do
Estado a fazer reverter imóvel ao patrimônio da Prefeitura de
Ipanema....................................

LEI N.Q 6.719, de 11 (te dezembro (te 1973 - Dá denominação ao Fóruni
da Comarca de Atvinópolis ........................

LEI N. s 6.750, (te 11 de dezembro de 1975 Dá denominação (te Ber-
nardino Nunes da Rocha à Escola Estadual de Conceição de
Tronqueiras 1.9 Grau 1.0. Município de Coroaci ..........

LEI N.Q 6.751, de 11 (te dezembro (te 1975 - Dá a denominação (te
Conjunto Balneário Governador Benedito Valadares ao complexo
hotel - termas	parque da bacia do Barreiro de Araxá .

LEI N.° 6.752, de 11 de dezembro (te 1975 Autoriza o Poder Executivo
a criar Comissão para estudar a construção de autódromo no
Estado de Minas Gerais ..........................

LEI N.o 6.753, de 12 de dezembro de 1975	Declara de utilidade pública
a Sociedade Beneficente Belo Horizonte com sede na Capital

LEI N.o 6.754, de 12 de dezembro de 1975 - Autoriza a instituição do
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras
providências	..................................

LEI N.Q 6.755, de 17 de dezembro (te 1975	Altera a toponímia do
Município de Cachoeira dos Mac os ................

LEI N.° 6.756, de 17 de dezembro de 1975	Altera a toponiniia do
Município de Barreiro Grande.....................

LEI N.° 6.757, de 17 de dezembro de 1975 - Dá a denominação de
"Sebastião Silva Coutinho" à Escola Estadual de 1.9 Grau (ex-
-Polivalente), em construção, no Município de Leopoldina

LEI N. o 6.758, de 17 (te dezembro (te 1975 - Modifica a redação do
artigo 3.' da Lei n.Q 6.074, (te 17 (te abril de 1973 ........

LEI N.s 6.759, (te 17 de dezembro de 1975 - Autoriza permuta de imóveis
(lo Estado, na Cidade de Santo Antônio do Monte ........

LEI N.o 6.760, de It) de dezembro de 1975 - Dispõe sobre os vencimentos
dos cargos do quadro de servidores dos órgãos Auxiliares da
Justiça de Primeira Instância e dá outras providências .

LEI N. 6.761, de 22 de dezembro de 1975 - Dá denominação a Escola
Estadual 1.° Grau - ti. (te Teófilo Otoni ..............

LEI N.Q 6.762, de 2:1 (te dezembro (te 1975 - Dispõe sobre o Quadro
Permanente de Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências ..............

LEI N.Q 6.763, de 26 (te dezembro (te 1975 - Consolida a legislação
tributária elo Estado de Minas Gerais e dá outras providências
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